
Gebitszorg bij hond en kat 

een belangrijke afweging! 
Wij zijn: 

Lid 

van: 

Lid 
van: 

En boven al 
we zij er 
voor uw 
huisdier! 

 

 

 



Het gebit verdient 

 zorg vanaf het begin 

 

 

 Een goede controle en zorg vanaf jonge 
leeftijd voorkomt veel zorgen later. 



melkgebit 

 Zowel hond als kat hebben een melkgebit 
dat een voorloper is van het blijvende 
gebit 

 Bij de eerste enting is een goede indruk te 
krijgen van eventuele 
ontwikkelingsstoornissen 

 Daarom regelmatige controle gewenst 



Enkele afwijkingen: 

 Afwijkende stand, verkeerde aansluiting  

 Niet uitvallen melkelementen bij doorbreken 
blijvende elementen 

 Niet doorbreken 

 Niet voldoende elementen aanwezig 

 Te veel elementen aanwezig 

 Afwijkende elementen aanwezig (o.a. breuk, 
glazuur defecten, afwijkende vorm) 

 Aangeboren c.q rasgebonden afwijkende vorm 
kaak 

 

 



Enkele afwijkingen 

  

  



Gevolgen van afwijkingen 

 

 



  



Erg druk in dit bekje 



Voor en na behandeling 



Voor en na behandeling 
let op de lengte van de wortel t.o.v. de kroon 



Belangrijke periodes: 

 Tussen 6 en 16 weken is volledige 
melkgebit aanwezig 

 Na ca 16 weken begin doorbraak blijvend 
gebit  beginnend bij snijtanden (tijdstip 
o.a. ras afhankelijk) 

 Na ca 9 mnd is i.h.a. een volledige gebit 
aanwezig ZONDER melkelementen 



Belangrijke aspecten in eerste 

levensjaar: 

 Volledig normaal melkgebit 

 Normale wisseling op normaal tijdsstip 

 Er mag nooit van het zelfde element een 
melk en een blijvend element aanwezig 
zijn omdat dan de plaats van het blijvend 
element gaat afwijken 

 Elementen allemaal doorgekomen 

 Elementen op juiste plaats 

 Vorm en email normaal 

 

 

 



Niet goed 

 Blijvende tanden komen 
naast melktanden door 
en zullen in gehemelte 
prikken 

 Tussen de elementen zal 
voedselresten ophopen 
en aanleiding geven tot 
ontsteking/infectie van 
weefsel rond de tanden 

 Afwijkende sluiting van 
de kaken en daardoor 
afwijkende doorgroei van 
kaakbot 

 



Glazuurhypoplasie van een blijvende 

hoektand o.a.door: 

 Infectie van de teef 
tijdens dracht 
(b.v.hondeziekte) 

 Infectie van de pup op 
jonge leeftijd tijdens 
ontwikkeling blijvende 
elementen 

 Tgv ontsteking 
melkelement na b.v. 
afbreken en niet tijding 
verwijderen 

 Beschadiging t.g.v. 
verwijdering melkelemt 



Groot verschil tussen diersoorten 

Gebit hond Gebit kat 



Een infectie met het hondenziekte virus:  het  

permanente gebit is tijdens de ontwikkeling 

van de tanden aangetast.. 

 
 



Van pup tot oude hond: 

 Goede controle van de tanden wisseling 

 Goede verzorging van het blijvende gebit 

 Vele factoren spelen een rol bij afwijkingen en 
problemen van en rond het gebit 

 Op tijd behandelen om problemen voor later te 
beperken of liefst te voorkomen is zeer gewenst 

 “Even een gebitje doen” of “Even wat tandsteen 
verwijderen” is er niet meer bij (Das war 
einmal!) er is meer voor nodig 



Wat is verder belangrijk: 

 Poetsen 

 Poetsen 

 Poetsen 

 Poetsen  

 Poetsen 

 ………… 

 Etc. 

 



Waarom? 

 Omdat eenmaal aangetast weefsel rondom de 
tanden moeilijk herstelt 

 Vanuit ontstoken delen in de mond elders in het 
lichaam infecties kunnen ontstaan die op het 
eerste gezicht niet ontdekt kunnen worden (b.v 
hartklep ontstekingen,microabcessen in 
nieren,lever en/of longen, etc.) 

 Onderhoud c.q. verzorging tijdrovender wordt 
 Het dier last van de bek heeft, c.q. pijn en 

daardoor slecht eet of chagrijnig wordt 
 Er overlast ontstaat door stank 



Poetsen: 

 Problemen beginnen 
met vorming van 
tandplak welke een 
bio-film of te wel een 
dun laagje op de 
tanden is met 
voedingstoffen 
waarop bacteriën 
groeien 



Daarna ontstaat er in meerdere of 

mindere mate : 

 Tandvleesontsteking 

 Parodontitis  

 Tandsteen 

 Vieze lucht 

 Pijn in de mond 



Wat te doen? 

 Allereerst is het 
goed te weten 
dat alleen onder 
sedatie (die 
tegenwoordig 
heel veilig kan) 
een goede 
inspectie en 
behandeling kan 
plaats vinden 

 Algemene gezondheidscontrole 

 Eventueel aangevuld met 
bloedonderzoek (in overleg met 
dierenarts of paraveterinair) 

 Inspectie van bek en schedel 

 Inspectie van elementen 

 Sonderen van pockets (ruimte 
tussen tand en tandvlees) 

 Maken van röntgenfoto's  

 Behandelplan maken 

 Uitvoeren behandeling 

 Patiënt bij laten komen uit narcose 
en met bijpassend advies naar huis 
laten gaan 



Röntgenfoto's noodzakelijk want: 

 Je weet niet wat er nog in het kaakbot zit b.v. ontsteking, 
botoplossing, tumor, oude wortelresten, niet doorgebroken 
elementen, een kaakfractuur, of risico daarop, etc. 

 Beoordelen welke elementen verwijderd moeten worden 
 Of de behandeling in meerdere zittingen moet gebeuren i.v.m. 

risico’s voor het dier 
 Hoe riskant het is om een element te extraheren (verwijderen) 

 
 



Extracties: 

 Kunnen erg tijdrovend zijn vooral als het gaat 
om kiezen. Deze moeten vaak eerst in stukken 
geslepen worden en dan per wortel (sommige 3) 
verwijderd worden. Hierbij moet soms deel van 
kaakbot weggeslepen worden. Dit is om te 
voorkomen dat er wortel resten achter blijven  
(wat niet altijd is te voorkomen) welke later 
problemen kunnen geven. 

 Soms zijn de elementen er zo uit te pakken 



De eigenlijke behandeling: 

 Met handapparatuur 
schoonmaken,tandplak en 
tandsteen van tand verwijderen 

 Met ultrasoon trillingsapparaat 
restanten van tandkroon 
verwijderen 

 Verwijderen (extractie) van 
elementen die er uit moeten 

 poetsen 

 Tandglazuur polijsten 

 Dit alles dient 
voorzichtig en 
deskundig te 
gebeuren 
omdat anders 
het glazuur 
blijvend 
beschadigd 
kan worden! 



Tijdens en na schoonmaken met handapparatuur 

2 losse 
snijtanden 
verwijderd 



Bij de kat (soms ook bij kleine honden) speelt 

nog een ander veel voorkomend probleem n.l.: 

 Een snel 
voortschrijdend 
proces waarbij op 
overgang 
kroon/tandhals de 
tand aangetast raakt 

 D.i. TR (FORL) 

 Dit is erg pijnlijk  

TR 



Dit was een makkie! 

 Wortels nagenoeg 
geheel opgelost of los 
t.g.v. ontsteking er 
omheen. 



Twee kiezen van een hond met 

caries 

 Dit is te behandelen 
maar afhankelijk van 
de keus van de 
eigenaar en toestand 
van het gebit kan 
gekozen worden om 
ze te verwijderen 


