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Februari,
de maand van het gebit
Onze honden en katten zijn carnivoren, vleeseters. Hun maag en darmen zijn
gemaakt om vlees te verteren en ook hun gebit is aangepast op vlees. Een gebit
van een carnivoor kun je herkennen aan de scherpe scheurkiezen die achterin de
mond staan. Deze kiezen zijn zo gevormd, zodat een prooi in stukken gescheurd
kan worden. De kiezen staan ook extra stevig in de mond, de wortels zijn net
weerhaken.
Onze huisdieren hebben in de basis een carnivorengebit. De wortels zijn
weerhaken en de kiezen nog steeds scheurkiezen. Maar door de evolutie en
de verandering van de hoofdjes zijn de kiezen niet bij alle huisdieren meer
functioneel. Brachychepale dieren, dat zijn honden en katten met een korte
neus (bijvoorbeeld mopshonden, chihuahua's, Perzische katten)
hebben nog wel dezelfde kiezen, maar niet meer voldoende ruimte in de kaak. Daarom staan de tanden
meestal dwars, schots en scheef zodat de functie
verloren is. Ook bij dieren met een onder- of
overbeet is de functie verloren omdat de
stand van de boven- en onderkaak ten
opzichte van elkaar anders is.
Onze huisdieren scheuren geen prooien
meer aan stukken. Na het eten van welke
voeding dan ook blijven er voedselresten
achter in de mond en samen met speeksel en bacteriën, die altijd in de mond aanwezig zijn, vormt dat een laagje tandplak.
Ook mensen ontwikkelen de hele dag door
tandplak, dat is het witte laagje dat aan het
einde van de dag op de tanden zit en vrijwel
iedereen wegpoetst. Als tandplak niet weggepoetst wordt verkalkt het onder invloed van het
speeksel en dan noemen we dat tandsteen. Tandsteen is
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Onder het motto 'voorkomen is
beter dan genezen' willen we
tandsteen graag voorkomen
bruinverkleuring van de tanden en meestal stinkt het
ook wat. Als er laag op laag tandsteen wordt gevormd
dan kunnen het brokken tandsteen worden. Deze
tandsteen is een prima schuilplaats voor bacteriën en
behalve voor een onaangename mondgeur en eventueel gaatjes, zorgt het ook voor aantasting van het tandvlees. Door het terugtrekken van het tandvlees kunnen de wortels bloot komen te liggen, kunnen tanden
los komen te liggen, kunnen er rotte tanden of kiezen
ontstaan en kunnen bacteriën het lichaam inkomen en
voor hart- en nierproblemen zorgen. En al lijkt dit een
lange lijst: alle klachten komen heel veel voor bij onze
huisdieren!
Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen'
willen we tandsteen graag voorkomen. En om tandsteen te voorkomen moeten we zorgen dat tandplak
niet de kans krijgt te verkalken. De allerbeste manier
daarvoor is natuurlijk: tandenpoetsen! Als de tandplak
dagelijks of in ieder geval wekelijks wordt weggepoetst,
dan voorkom je tandsteen. Tandplak kan ook weggekrast worden. Wegkrassen kan door kauwen. Altijd
harde brokken geven waardoor ze dagelijks goed kauwen maakt al duidelijk verschil. Kauwsnoepjes, kauwstaven of honden botten of flossen aanbieden kan ook.
Wel is het zo dat het alleen werkt als er daadwerkelijk
op gekauwd wordt en alleen voor de tanden waarmee
gekauwd wordt. Het kan dus zijn dat uw huisdier wel
kauwt en dan nog een of twee vieze, aangetaste tanden
heeft.
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