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De laatste jaren heeft de tandheelkunde bij dieren zich enorm snel ontwikkeld. Vroeger werd 

een gebit met veel tandsteen en bijbehorende ontstekingen als iets ‘normaals’ beschouwd en 

was preventieve mondverzorging van ondergeschikt belang. Met het besef dat ook voor onze 

huisdieren een schoon en gezond gebit een voorwaarde is voor een gezond en prettig leven, is 

er meer aandacht gekomen voor een goede verzorging van het gebit. De jaarlijks terugkerende 

actie “Maand van het Gebit” in februari, is daar een voorbeeld van. Om aan de groeiende 

vraag voor een professionele gebitsverzorging en –behandeling te voldoen heeft Peter Stoop, 

een van onze dierenartsen, zich toegelegd of de veterinaire tandheelkunde bij 

gezelschapsdieren. 

 

 

Door het volgen van een uitgebreide opleiding en training aan de 

faculteit voor Diergeneeskunde in Utrecht, beschikt hij nu over extra 

kennis en kunde om het gebit van uw dier de behandeling te geven die 

het verdient. Daarnaast is het van belang dat er met speciale 

apparatuur en instrumenten wordt gewerkt. Zo is er de beschikking over 

een volledig uitgeruste dentale eenheid. 

 

 

 

  

   

Zoals dat voor ons geldt, zijn röntgenfoto’s ook bij dieren van groot 

belang voor een goede gebitsbehandeling: niet alleen boven het 

tandvlees (de zichtbare tand), maar vooral daaronder in het kaakbot 

komen veel afwijkingen voor. Om hier een goed beeld van te krijgen 

zijn foto’s dus essentieel. Daarvoor beschikken we over een speciale 

digitale dentale röntgenbuis, waarmee op een snelle en veilige 

manier röntgenopnames kunnen worden gemaakt. 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 

• Tandheelkunde bij huisdieren 

• Maand van het gebit 

• Karel de Kater-actie 
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Bij iedere gezondheidscontrole, bijvoorbeeld in het kader van een 

vaccinatie, wordt het gebit van uw dier nagekeken. Ook bij pups en 

kittens is dit al belangrijk, omdat daar nogal eens problemen met 

het goed wisselen voorkomen: het achterblijven van melktanden. Het 

volledig verwijderen van zo’n melktand moet met zorg gebeuren, 

zonder de overige tanden te beschadigen. 

 

 

Een ander véél voorkomend probleem is tandsteen. Door de 

ontsteking die daarbij optreedt, trekt het tandvlees terug, raakt het 

kaakbot aangetast en laat de tand of kies los. Kiespijn is het gevolg. 

Bovendien bevinden zich in het ontstoken tandvlees veel bacteriën, 

die elders in het lichaam gezondheidsproblemen kunnen 

veroorzaken (o.a. hartkleppen, nieren en lever). Om deze problemen 

voor te zijn, is tandenpoetsen de beste manier. Helaas is dit niet 

altijd eenvoudig, maar met geduld is veel te bereiken! Het is erg 

belangrijk het tandenpoetsen bij jonge dieren te oefenen. 

 

 

 

De gruwel van iedere hondenbezitter is het afbreken van een tand. 

Helaas komt het regelmatig voor. Hoe voorzichtig je als eigenaar ook 

bent met de aangeboden speeltjes en kluiven: een ongeluk zit in een 

klein hoekje. Soms kom je er direct achter dat er iets mis is, soms 

valt het pas later op. Hoe dan ook, als er een afgebroken tand is, 

moet er snel iets gedaan worden om het ongemak en de complicaties 

op termijn te voorkomen. 

 

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er nog tal van andere aandoeningen in de mondholte. 

Zoals eerder aangegeven, wordt er bij de jaarlijks gezondheidscontrole en vaccinatie van uw 

huisdier, ook altijd aandacht geschonken aan het gebit. De controlerende dierenarts 

adviseert u dan over de verzorging van het gebit en zal in geval van gebitsproblemen bij uw 

huisdier met u overleggen wat de beste optie voor uw huisdier is. Het kan zijn dat een nader 

onderzoek en tandheelkundige behandeling van uw huisdier door Peter Stoop op de locatie 

aan de Looweg in Coevorden gewenst is. Of misschien is verwijdering van tandsteen op een 

van onze drie locaties voldoende. Als het gaat om beginnende gebitsproblemen kan het soms 

in eerste instantie het advies zijn om thuis meer aandacht te besteden aan preventieve 

mondzorg. 
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Februari, maand van het gebit. 
Ook dit jaar wordt er weer een maand van het gebit georganiseerd. In deze maand wordt er 
extra aandacht geschonken aan het gebit van uw huisdier. 
 
 
Hoe herken ik gebitsproblemen bij mijn huisdier? 
U herkent gebitsproblemen bij uw huisdier bijvoorbeeld aan de bruine aanslag op de tanden, 
een stinkende adem, slechter eten of duidelijk pijn bij het eten. Met het ouder worden van uw 
huisdier wordt de kans op vorming van tandsteen groter. Kleine hondenrassen hebben hier 
meer en sneller last van. Het begin van tandsteen is een zacht laagje aanslag van 
voedselrestjes enspeekselbestanddelen dat altijd op het gebit wordt gevormd. In dat laagje 
slaan stoffen neer,waardoor een harde laag bruin tandsteen ontstaat.  
 
Het gevolg van tandsteen is een onaangename geur uit de bek ten gevolge van 
tandvleesontsteking. Deze ontsteking kan zich rond de wortels uitbreiden, waardoor een kies 
of tand uiteindelijk los kan gaan zitten. Het volledig voorkómen van de tandsteen is lastig. 
Het ene dier vormt sneller tandsteen danhet andere. Het type voedsel heeft invloed, maar ook 
nog onbekende factoren (mogelijk erfelijke aanleg en speekselsamenstelling). Goed gebruik 
van het gebit door het eten van hard voedsel helpt de tandsteenvorming beperken. Nog beter 
zijn de speciale gebitsreinigende brokken. Ook kauwstaafjes kunnenhelpen bij het 
voorkómen van tandsteen. Tijdens het kauwen wordt het gebit gereinigd. Dagelijks 
tandenpoetsen voorkomt de vorming van het zachte laagje tandplak op de tanden. Hiervoor 
bestaat een speciale tandpasta. Net als de kauwstaafjes heeft de tandpasta een enzym dat de 
zuurproductie en de bacteriegroei in tandplak afremt. Door de speciale samenstelling kan de 
tandpasta zonder problemen worden doorgeslikt. Het is zinvol om stap voor stap met 
tandenpoetsen te beginnen als de hond nog jong is. Jong geleerd is oud gedaan. 
 
Wilt u weten of het gebit van uw huisdier goed is? Dan kunt u ons bellen om een gratis 

gebitscontrole afspraak te maken in februari. De vorige jaren zijn er veel eigenaren geweest 
die hiervan gebruik hebben gemaakt. Tijdens deze controle krijgt u uitleg over hoe de conditie 
van het gebit van uw huisdier is. Aansluitend krijgt u een advies op maat. 
 
Voor meer informatie zie ook:  
www.zod.nl  of 
http://www.gebitscontrole.nl/ 
 
Tot ziens in Februari, 
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Ook dit jaar organiseren de Dierenbescherming Zuid-Oost Drenthe en de verschillende 

dierenartsenpraktijken weer de Karel-de-Kater-actie. Voor de inwoners van de gemeentes 

Emmen en Coevorden is het mogelijk om hun kater en of poes gratis te laten chipppen. 

Dit kan gebeuren in combinatie met een consult vanwege een andere reden of samen met een 

castratie of sterilisatie. Voor de castratie van katers en sterilisatie van poezen is er dan ook 

nog een korting van respectievelijk 10 en 25 euro. 

Als u wilt deelnemen aan deze actie dan dient u daarvoor een afspraak te maken. U kunt deze 

afspraak maken vanaf maandag 13 februari tot en met vrijdag 24 februari, op één van onze 

drie locaties. 

Een wezenlijk onderdeel van deze actie is de gratis chip. Wekelijks worden wij als 

dierenartsenpraktijk geconfronteerd met soms ernstig gewonde, verdwaalde poezen of katers 

die niet gechipt zijn. Het kan dan bijzonder vervelend als er geen eigenaar bekend is en er 

ingrijpende behandelingen of beslissingen over leven en dood moeten worden genomen, 

zonder dat de eigenaar bekend is. 

Daarom raden wij u aan om uw huisdier te laten chippen en werken wij graag mee aan deze 

actie, samen met de Dierenbescherming. 
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