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We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief
met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te
creëren. We wensen u veel leesplezier. En elke keer
acties natuurlijk!
Mocht u willen reageren dan kan dat op het emailadres van de praktijk: dapeuropawijk@dierenartshaarlem.nl. De nieuwsbrief wordt ook op de website
geplaatst, zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan

!

op onze website (www.dierenarts-haarlem.nl) op

Februari maand van het gebit.
Februari is de maand van het gebit. Dit houd in dat
u een afspraak kan maken voor het gebit na te laten
kijken, zonder dat er kosten aan verbonden zitten.
In deze nieuwsbrief willen we graag bespreken over
wat voor soorten gebitsaandoeningen er zijn.

het onderdeel nieuwsbrieven.

Gebitsproblemen bij de hond.
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Tandplak is een veel voorkomende aandoening.
Tandplak is een vrij zachte laag die bestaat uit een
combinatie van levende en dode bacteriën, calcium
en fosfor uit het speeksel, voedselresten en water.
De ruimte tussen de tand en het tandvlees is een
ideale ruimte voor het verblijf en de groei van
bacteriën. Tandplakvorming ontstaat daarom bij
voorkeur langs het tandvlees, maar kan ook
ontstaan op plaatsen waar de eigen natuurlijke
reiniging minder is. De vorm en aanleg van de
gebitselementen speelt hierbij een belangrijke rol.
Ook is er een individuele aanleg voor de vorming
van tandplak: het ene dier heeft er sneller last van
dan het andere en ook de ernst van de gevolgen
kan per dier verschillen.

Tandsteen

Gebitsproblemen bij de kat.

Tandsteen ontstaat wanneer er onder invloed van
speeksel verkalkingen optreden in tandplak. Overal
Tandplak
komtis,
veel
voor
bij katten,ontstaan,
omdat
waar tandplak
aanwezig
kan
tandsteen
maar tandsteen ontstaat vooral op die plaatsen waar
speekselklieren uitmonden in de bek. (d.w.z. bij de
grote kiezen en aan de achterkant van de onder
snijtanden).

Tandplak bij de kat.
Tandplak komt veel voor bij katten, omdat
eigenaren niet snel geneigd zijn om de tanden en
kiezen te poetsen. Gelukkig zijn er steeds meer
brokken die een tandenpoetsende werking hebben,
echter tanden poetsen blijft de beste manier om
het ontstaan van tandplak en daarna tandsteen te
voorkomen.

Wat is tandplak ....
Tandplak is een vrij zachte laag die bestaat uit een
combinatie van levende en dode bacteriën, calcium
en fosfor uit het speeksel, voedselresten en water.

Gebit slijtage
Als de hond ouder wordt is het normaal dat er
slijtage aan het gebit optreedt. Deze slijtage
ontstaat door het langs elkaar schrapen van de
tanden bij kauwen van eten, maar bijvoorbeeld ook
door het kauwen op stokken en speeltjes, vooral
het spelen met tennisballen is berucht om de
slijtage die het geeft. De oorzaak van het afslijten is
het zand dat op de voorwerpen zit. Het zand
fungeert als schuurpapier als de tanden over de
voorwerpen heen glijden.

De ruimte tussen de tand en het tandvlees is een
ideale ruimte voor het verblijf en de groei van
bacteriën. Tandplakvorming ontstaat daarom bij
voorkeur langs het tandvlees, maar kan ook
ontstaan op plaatsen waar de eigen natuurlijke
reiniging minder is. De vorm en aanleg van de
gebitselementen speelt hierbij een belangrijke rol.
Ook is er een individuele aanleg voor de vorming
van tandplak: het ene dier heeft er sneller last van
dan het andere en ook de ernst van de gevolgen
kan per dier verschillen.
Door bacteriën ontstaat een ontsteking in het
tandvlees (= gingivitis). Tot dit moment is het
proces nog reversibel: als het gebit professioneel
gereinigd wordt dan kan het tandvlees zich nog
geheel herstellen.

201402 Nieuwsbrief.doc

2

Te laat ontdekt ....

Hier ziet u een foto van het gebit van een hondje

Als een tandvleesontsteking te laat ontdekt wordt
kan deze zich gemakkelijk tot de diepere delen
uitbreiden. We spreken dan van een parodontitis.

voor EN na de gebits- behandeling op de praktijk.
VOOR…

Er is dan weefsel- en botafbraak (=osteomyelitis)
en het terugtrekken van het tandvlees waardoor de
wortels bloot komen te liggen. Uiteindelijk
verliezen de tanden en kiezen hun stevigheid in de
kaak en kunnen ze uitvallen. Een parodontitis is
irreversibel, dat betekent niet meer terug te draaien.
Het is dus erg belangrijk om dit te voorkomen.
En NA

Tandsteen bij de kat
Tandsteen ontstaat wanneer er onder invloed van
speeksel verkalkingen optreden in tandplak. Overal
waar tandplak aanwezig is kan tandsteen ontstaan,
maar tandsteen ontstaat vooral op die plaatsen waar
speekselklieren uitmonden in de bek. (d.w.z. bij de
grote kiezen en aan de achterkant van de onder
snijtanden)

.

Voor u gelezen…

Hondenbezitters in Vondelpark
worden staande gehouden door dierenartsen.
Op woensdag 12 februari staat een team
dierenartsen klaar in het Amsterdamse Vondelpark
om honden te controleren op tandplak en
tandsteen. Ter plekke worden de honden door de
dierenartsen geïnspecteerd en krijgen de baasjes
tandenpoetsles.
De actie staat in het teken van de Maand van de
Gebitsverzorging en vraagt aandacht voor de
onopgemerkte gebitsproblemen bij honden.
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De gehele maand februari organiseren bijna

gezonde(re) en sociale hond in Nederland’ in

duizend vestigingen van dierenartsenpraktijken
extra spreekuren en speciale acties zoals

ontvangst genomen. In de intentieverklaring staat
dat medio 2014 een breed gedragen projectplan

tandenpoetslessen.
Wat: Een team van dierenartsen onder begeleiding

gereed zal zijn, met concrete maatregelen die
gedrag, welzijn en gezondheid van de hond in

van dierentandenspecialist Marnix Lamberts
controleert honden op tandplak en tandsteen

Nederland moeten gaan verbeteren.

Waarom: Ongeveer 8 op de 10 honden heeft tandof tandvleesproblemen zonder dat het baasje
hiervan op de hoogte is. Dierenartsen willen op
deze manier aandacht vragen voor betere
gebitsverzorging
Waar: Het Vondelpark in Amsterdam, locatie:
speelweide voor ingang Emmalaan (Google Maps:
52.355336,4.861985)
Wanneer: Woensdag 12 februari 2014, van 10:00
uur tot 14:00 uur

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische
Zaken) wil dat er een eind komt aan het dusdanig
doorfokken van honden dat het dierenwelzijn in
gevaar komt.
Dat zegt ze in een vraaggesprek met NU.nl
Deze verklaring, een initiatief van de
overkoepelende organisatie op het gebied van
rashonden, dwingt onder meer de vereniging van
dierenartsen, universiteiten in Wageningen en
Utrecht om te werken aan een plan van aanpak.

Informatie: Bart Bakker (bart@capita.nl, 06 4628
0401) / www.MaandvandeGebitsverzorging.nl

Afgelopen jaar heeft het ministerie onderzoek laten
doen naar het doorfokken van de chihuahua, de
Franse Bull Dog en de Labrador Retriever. Ook
werd de Perzische kat onderzocht.

Wellicht interessant is een gesprek met dierenarts

"De gegevens uit die onderzoeken kunnen helpen

Marnix Lamberts. Hij is specialist op het gebied van
tandheelkunde bij dieren (o.a. voorzitter van de

bij het nadenken over zinvolle voorstellen voor
beleid."

werkgroep veterinaire tandheelkunde) en staat ook
bekend als ‘huistandarts’ van dierentuinen in

"Denk bijvoorbeeld aan het aanscherpen van de
manier waarop keurmeesters de gezondheid van

Nederland.

honden vaststellen. Waardoor je toch langzaam de
druk op de broodfokkers, die meer op geld uit zijn
dan op het welzijn van dieren, opvoert."

Intentieverklaring ‘gezonde hond in
Nederland’

Hoe kan het dat dat doorfokken zulke gevolgen
heeft voor de dieren?
“Je ziet dat de eisen van consumenten wel
belangrijk zijn. Kijk naar de chihuahua. Mensen

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken
heeft op maandag 3 februari 2014 de
intentieverklaring voor het plan van aanpak ‘de
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willen een zo klein mogelijk hondje. Daar wordt

"Lastig, we hebben niet achter iedere boom een

ook mee geadverteerd: deze chihuahua past in een
theekopje."

inspecteur. Daarom is die samenwerking belangrijk.
Dan kun je de druk organiseren die nodig is. Het

"Maar dat is dus ook de kern: een dier is geen ding

kan ook het bewustzijn bij de consument
vergroten."

en zeker geen accessoire. Als uiterlijke kenmerken
het welzijn dusdanig beïnvloeden dat een dier geen

Moet de manier van fokken dan toch niet gewoon

prettig leven meer heeft, wil je dat de sector daar
verantwoordelijkheid voor neemt om dat te
verbeteren."

wettelijk worden vastgelegd?

Welk percentage van alle huisdieren is op zo'n
manier te ver doorgefokt?
"We hebben 2,9 miljoen katten en 1,5 miljoen
honden. 60 procent van de huishoudens heeft een
huisdier.
“We worden
gediscrimineerd
-ik voel me
prima-!”

"Niet alles kun je met wetgeving oplossen. In de
hele keten moet een verstandige mix zitten van
zelfregulering en voorlichting. Dat vragen we nu
ook van de sector. Ik noemde het voorbeeld van de
keurmeester."
Maar als de vraag naar zo'n schattig klein hondje
blijft zal de markt in die behoefte voorzien.
"Dat zou kunnen. Maar veel mensen weten niet wat
de gevolgen zijn van het kopen van deze
doorgefokte honden. Wat helpt is dat er zaken
bestaan waarbij eigenaars er in slaagden de
medische kosten te verhalen bij de broodfokker.
Ook die kennis is belangrijk om te verspreiden,
hiermee maak je het de fokkers moeilijker."
Hij helpt niet alleen honden en katten, maar ook
beren, chimpansees en panters. In het Vondelpark

Welk percentage te maken heeft met kenmerken
van doorfokken weten we niet. Het zou goed zijn
als in die samenwerking daar een beeld van
ontstaat. Het lastige is wel dat veel kwesties zich
buiten de scope van de overheid bevinden."
Hoe kun je daar dan toch op toezien?
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zal hij de gebitscontroles begeleiden. Voor de
baasjes staat er warme chocolademelk klaar.
Persbericht www.maandvandegebitsverzorging.nl

Voor u gezien

Akties

Een bijzonder patiëntje

Hondeworsten

Vorige week hadden we eens een bijzondere patiënt
die we niet elke dag tegenkomen.

NIEUW in ons assortiment: HYPOALLERGENE
HONDEWORSTEN (alle honden vinden ze
lekker!)

Kijk ook op de website van sanimed over atopie en
voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij
deze `aandoeningen`.

Een boer had afstand gedaan van een lammetje dat
niet te redden was. Een buurvrouw heet zich erover
ontfermd en met hulp van de praktijk is het
lammetje weer helemaal boven Jan.
Hij kijkt nu ( 1 week later) zelfs TV, maar wel met
een luier aan! Hoe lang zou dat nog mogen?
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De stukprijs voor een worst van 500 gram is 3,25
Euro. In de maand februari tot en met maart krijgt
u bij elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.
EN:

