dier & gezondheid

Februari is de landelijke maand van het gebit
Wist u dat 85 procent van alle honden en katten ouder dan drie jaar al tandsteen heeft?
Door Monique Carton
Dierenkliniek ‘t Spoor

Tijdens elke maal!jd wordt er een heel dun laagje tandplak gevormd. Deze
tandplak is een laagje speeksel, bacteriën en voedselresten. Het laagje is
nauwelijks zichtbaar en makkelijk weg te halen. Als het laagje niet wordt
weggehaald, dan zal het binnen 24 uur reageren met mineralen in speeksel en verkalken; zo ontstaat tandsteen. Tandplak en tandsteen kunnen tot
grote gebitsproblemen leiden: een slechte adem, tandvleesontsteking,
problemen met eten of het verlies van tanden. Maar ook kunnen bacteriën uit het tandsteen via het ontstoken tandvlees het lichaam ingaan en
daar problemen veroorzaken. Om dit te voorkomen is een goede gebitshygiëne nodig.
Reden genoeg om extra aandacht aan het gebit te besteden. Om tandsteen te voorkomen is de basis: tandplak verwijderen voordat deze verhardt. Tandplak voorkomen is niet mogelijk, maar tandplakopbouw minimaliseren wel. Dat kan door bijvoorbeeld al!jd harde brokken te geven en
niets wat aan het gebit kan plakken zoals zachte voeding. Tandplak verwijderen kan door de hond en ook de kat goed te laten kauwen: harde brokken, Dentas!cks® of Dentabites®, speelgoed,
bo"en. Alles kan, zolang uw huisdier er maar op
kauwt. Let wel op dat de meeste dieren niet alle
tanden gebruiken bij het kauwen en dat er ook
dieren zijn die helemaal niet kauwen. Bij dieren
die niet met alle tanden of helemaal niet kauwen, werkt deze methode dan ook niet. Pas ook
op met te harde kauwmaterialen, die kunnen
het gebit afslijten en dat is ook niet goed. De
allerbeste manier om tandplak !jdig te verwijderen is dagelijks poetsen. Voor vrijwel niemand
is het haalbaar om dagelijks het gebit van het
huisdier te poetsen, maar zoveel mogelijk poet-
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sen gee# ook al veel resultaat. De meeste huisdieren
vinden tandenpoetsen een beetje vreemd. Bouw tandenpoetsen daarom langzaam op zodat uw huisdier
eraan kan wennen.
Hee# uw huisdier al last van tandsteen? Tandsteen
kunt u niet weg poetsen. Het is dan ook het beste om
dat eerst bij de dierenarts te laten verwijderen. Hee#
uw huisdier na de gebitsreiniging weer een schoon
gebit? Begin dan meteen met poetsen! Want helaas
begint de opbouw van tandplak en daarna tandsteen
meteen - de eerste maal!jd na de reiniging - weer
opnieuw. Jaarlijks !jdens de vaccina!e van uw huisdier
wordt het gebit goed nagekeken, maar in de maand
februari kunt u bij veel dierenartsen het gebit van uw
huisdier ook gra!s laten controleren.
Tandenpoetsen bij uw huisdier
Stap 1: wennen aan aanraking van de snuit en de tanden
Stap 2: doe een verbandgaasje om uw vinger en ga
daarmee over de tanden heen.
Stap 3: gebruik een vingertandenborstel en ga daarmee over de tanden heen.
Stap 4: neem eventueel een tandenborstel voor huisdieren en poets daarmee de tanden.
Stap 5: laat uw huisdier het tandenpoetsen toe?
Probeer dan ook eens de binnenkant van de
tanden.
Neem de !jd voor alle stappen en vergeet uw huisdier
niet regelma!g te belonen!
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