
Gebitszorg bij hond en kat 

 
Wij zijn: 

Lid 

van: 

Aandacht voor het gebit van uw  

dier is onze dagelijkse zorg! 



Februari is maand van de gebitscontrole 

• Maak kostenloos een afspraak 
voor een controle bij de 
assistente. 

• Uw dier ontvangt een leuke 
attentie en u krijgt uitleg over 
gebitsverzoring bij uw dier. 
 

 
 



Gebitsproblemen, een belangrijk aandachtspunt 
 

  De vorming van tandsteen tegen de rand van het 

tandvlees kan leiden tot ernstige gebitsproblemen, 

zoals ontstekingen en uitvallen van tanden en kiezen.  

1. Gezond tandvlees  2. Eerste tekenen 
gebitsproblemen  

3. Gebit met 
gebitsproblemen  



 

   Gebitsverzorging 

  
 
• Tandplak is een nauwelijks zichtbaar laagje dat zich voortdurend op de 

tanden vormt. Het bestaat uit voedselresten, slijm en bacteriën.  
• Wanneer het niet verwijderd wordt, verkalkt tandplak binnen 24 uur 

naar tandsteen.  
• Beide veroorzaken ontstoken tandvlees, wat zich weer kan uitbreiden 

en op den duur kan leiden tot ernstige klachten, zoals verlies van 
tanden en kiezen of zelfs ontstekingen aan de vitale organen.  

• Net als mensen moeten katten en honden dus hun gebit 
schoonhouden om gezond te blijven.  

• Maar zelf zullen ze dat natuurlijk niet doen, daar hebben ze uw hulp 
voor nodig. 
 



Zorg daarom voor: 

 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, 
er is meer voor nodig 



Wat is verder belangrijk: 

 Tanden poetsen bij uw dier. 

 



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 



 Maak daarom nu een afspraak voor een 

gratis gebitscontrole bij de assistente 

 Ontvang een leuke attentie 

 Wij geven u graag tips voor een goede 

mondhygiene bij uw dier. 


