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Samenvatting
In dit onderzoek zijn de tandheelkundige afwijkingen geïnventariseerd van 118
honden en 25 katten, aangeboden bij de UKG voor niet-tandheelkundige problemen.
Tevens is de mate van ‘home care’ door de eigenaren geïnventariseerd en wordt de
rol van de dierenarts besproken ten aanzien van gebitsgezondheid. Ten eerste wordt
relevante literatuur besproken, ten tweede de uitkomsten van het onderzoek. De
uitkomsten van dit onderzoek worden vergeleken met de uitkomsten van eerdere
onderzoeken, te weten die van Molenbroek (1996) en Rem en Smeets (1993).
Opvallend is dat bij 77% van de honden en 96% van de katten gingivitis is
vastgesteld; dat bij brachycephale honden significant vaker gebitsproblemen
voorkomen (o.a. meer mobiele gebitselementen en diepere pockets) en dat ten
opzichte van 1993 meer eigenaren hun hond droogvoer geven. Bij meer dan de helft
van de onderzochte honden (57,5%) en 36% van de katten is nog nooit een
gebitsbehandeling uitgevoerd. 81% van de dierenartsenpraktijken adviseert
eigenaren om het gebit van hun hond of kat te gaan poetsen.
De resultaten worden in de discussie besproken.

Summary
This survey assesses the dental problems of 118 dogs and 25 cats, brought to the
Utrecht University Clinic for Companion Animals with non-dental problems. Apart
from this, the degree of home care by owners is investigated as well as the role of
the veterinarian as dental care advisor. Firstly relevant literature will be discussed
after which the outcomes of the survey are elaborated upon. The results of this
study are compared with results of two previous studies by Molenbroek (1996) and
Rem and Smeets (1993).
This study has come up with a number of remarkable findings. First, there is a high
percentage of animals with gingivitis: in 77% of the dogs and 96% of the cats
gingivitis could be determined. Second, dental problems (e.g. mobile elements and
deep pockets) occur significantly more often in brachycephalic dogs. Third, more
owners feed their dogs dry food in comparison with 1993. Fourth, dental treatment
has never been carried out in more than half of the dogs (57,5%) and 36% of the
cats. Lastly, 81% of the veterinary practices advises owners to brush their pets’
teeth.
The results will be discussed at the end of this report.

4

Inventarisatie van tandheelkundige afwijkingen en de mate van gebitsverzorging bij honden en katten
aangeboden bij de UKG. – Drs. S. Bonninga

1. Inleiding
Er is steeds meer aandacht voor het gebit van honden en katten. De mogelijkheid om
het gebit van je huisdier te poetsen krijgt steeds meer bekendheid en dierenartsen
zijn alerter op gebitsafwijkingen. Door acties zoals de Maand van de Gebitscontrole
in februari zijn eigenaren zich meer en meer bewust van de status van het gebit van
hun huisdier en wordt er van dierenartsen ook kennis en kunde verwacht aangaande
het gebit [Pedigree 2011].
Gebitsproblemen kunnen erg vervelend zijn vanwege de pijn en het moeilijker eten.
Bovendien kunnen gebitsproblemen leiden tot problemen in andere orgaansystemen
zoals endocarditis, cardiomyopathie en histologische veranderingen in het
nierweefsel [Glickman et al. 2009; Logan 2006; Niemiec 2008].
In 1993 en 1996 zijn er inventarisaties uitgevoerd van tandheelkundige afwijkingen
bij respectievelijk honden en katten die op de Universiteitskliniek aangeboden
werden voor een niet-tandheelkundige ingreep. Deze onderzoeken toonden aan dat
90% van de honden en 58% van de katten een parodontale aandoening had
[Molenbroek 1996; Rem & Smeets 1993]. Niet alleen parodontale aandoeningen
maar gebitsproblemen in het algemeen, zoals het ontbreken van elementen,
(overmatige) afslijting en een afwijkende stand van elementen komen erg veel voor
ongeacht ras en leeftijd [Logan 2006; Rem & Smeets 1993]. Het is aan de dierenarts
om eigenaren te attenderen op het belang van een gezond gebit bij hun huisdier.
Om een trend te kunnen herkennen in de gebitsproblemen bij honden en katten is
het zinvol om opnieuw een inventarisatie te doen van de gebitsproblemen zodat
duidelijk wordt welke specifieke problemen het meest voorkomen. Dan weten
dierenartsen ook beter op welke problemen ze moeten letten. Tevens is het
interessant om te kijken hoeveel gebruik men maakt van de mogelijkheden tot
gebitsverzorging bij honden en katten en in hoeverre hiervan een gunstig effect op
de gebitsstatus wordt gezien.
Het doel van dit onderzoek is kort samengevat: het inventariseren van de
gebitsstatus van honden en katten in Nederland op dit moment, die voor niettandheelkundige ingrepen onder anesthesie gaan, kijken in hoeverre
gebitsverzorging thuis en bij de dierenarts hier invloed op hebben en deze gegevens
vergelijken met de eerder uitgevoerde inventarisaties in ’93 en ’96. De hoofd
hypotheses hierbij zijn:
 Parodontale aandoeningen zijn de meest voorkomende
gebitsafwijkingen bij zowel honden als katten
 Het totale percentage honden en katten met parodontitis is
afgenomen ten opzichte van de voorgaande inventarisaties
 Deze afname is met name het gevolg van toegenomen bewustzijn met
betrekking tot het gebit van huisdieren.
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Na het verzamelen van de gegevens zijn deze hypotheses verder uitgesplitst naar
verschillende onderdelen:
 De meest voorkomende aandoening in de mondholte bij honden en katten is
gingivitis.
o Dit gaat gepaard met het veel voorkomen van tandplaque en
tandsteen.
 Naarmate een dier ouder is, zijn er meer afwijkingen aan het gebit.
o Vooral slijtage en het ontbreken van elementen wordt meer gezien op
hogere leeftijd.
 Brachycephale rassen hebben meer gebitsafwijkingen dan mesocephale en
dolichocephale rassen.
o Deze gebitsafwijkingen bestaan vooral uit afwijkende occlusie,
afwijkende stand van (afzonderlijke) elementen en afwijkend aantal
elementen.
 Rashonden hebben meer gebitsafwijkingen dan kruisingen.
 Er is geen verschil in het voorkomen van gebitsafwijkingen bij mannelijke en
vrouwelijke dieren.
 Tandsteen is voornamelijk aanwezig op de gebitselementen in de maxilla.
 Bij honden en katten komt minder tandplaque en tandsteen voor dan in ’93
respectievelijk ’96.
 In vergelijking met ’93 en ’96 geven meer eigenaren droogvoer (brokjes) aan
hun hond/kat.
 Dieren die alleen droogvoer (brokjes) te eten krijgen hebben minder vaak
tandplaque en tandsteen dan dieren die een combinatie van droogvoer met
iets anders te eten krijgen.
 Er zijn meer eigenaren die het gebit van hun huisdier poetsen.
o Dit komt door betere informatievoorziening vanuit de dierenartsen.
 Honden waarvan het gebit wordt gepoetst hebben een betere gebitsstatus
dan honden waarvan het gebit niet wordt gepoetst.
 Dieren die heel langzaam eten, tussendoor weglopen bij hun voer, eten uit de
bek laten vallen, vocalisaties maken tijdens het eten, met een scheve kop
eten, stinken uit de bek, krabben aan de bek, veel speekselen, braken en/of
een slechte eetlust hebben, hebben een slechtere gebitsstatus dan dieren die
deze verschijnselen niet vertonen.
 Dieren waarvan het gebit de laatste twee jaar is behandeld hebben een beter
gebit dan dieren waarvan het gebit langer dan twee jaar geleden voor het
laatst is gereinigd of nooit is gereinigd.
 De meeste dierenartsen adviseren eigenaren met een puppy standaard om te
beginnen met het poetsen van de tanden.
 De meeste dierenartsen adviseren zowel eigenaren van honden als van
katten om droogvoer (brokjes) te voeren.
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2. Anatomie
Zowel honden als katten zijn van oorsprong carnivoor, dit is
terug te zien in het scharende gebit. Dit houdt in dat de
snijtanden van de maxilla iets rostraal van de snijtanden
van de mandibula vallen (figuur 1). Andere typische
kenmerken van de occlusie bij honden en katten zijn het
interdigiteren van de hoektanden, het zigzagpatroon van
de premolaren en het langs elkaar snijden van de
knipkiezen [Molenbroek 1996; Rem&Smeets 1993]. De
knipkiezen zijn de vierde premolaar in de maxilla en de
eerste molaar in de mandibula. Verder kenmerkend voor
de gebitten van honden en katten is heterodontie, wat
inhoudt dat het gebit is opgebouwd uit verschillende
elementen met elk een eigen functie (tabel 1).
Figuur 1 Schaargebit
Tabel 1 Functie per element

Element
Incicivi
Canini
Premolaren
Molaren

Functie
Voedsel in kleinere stukken delen
Dingen vastgrijpen (bij eten en vechten)
Voedsel ‘knippen’ en vasthouden
Voedsel ‘knippen’ en fijnmalen

2.1 Opbouw elementen
De gebitselementen zijn elk opgebouwd uit een kroon, een tandhals en een wortel.
In de elementen komen verschillende weefsels voor, namelijk:
 Glazuur
 Dentine
 Pulpa
(figuur 2 & 3)
De kroon wordt bedekt door glazuur, dit is een gecalcificeerde, zeer harde substantie
die voor 96% uit anorganisch materiaal bestaat [Niemiec 2008]. Na beschadiging kan
glazuur niet herstellen [Niemiec 2008]. Het grootste deel van het element bestaat uit
dentine, gecalcificeerd, collageenrijk materiaal wat wordt geproduceerd door
odontoblasten [Dyce 2002]. Deze dentinelaag bevindt zich onder de glazuurlaag. Er
worden drie soorten dentine onderscheiden: primair, secundair en tertiair dentine.
Het primaire dentine wordt gevormd bij de vorming van het element, dus vóór de
doorbraak. Secundair dentine wordt gedurende het hele leven continu aangemaakt.
Tertiar dentine kan extra worden aangemaakt als reactie van odontoblasten op
beschadiging [Logan 2006]. Onder de laag dentine bevindt zich de pulpaholte waar
zenuwen en bloedvaten in lopen, deze gaan verder in de dentinetubuli wat ervoor
zorgt dat dentine zeer gevoelig is voor prikkels [Dyce 2002; Niemiec 2008]. De holte
is verder opgevuld met pulpa, bindweefsel dat wordt omringd door odontoblasten.
Doordat de odontoblasten continu dentine aanmaken wordt de pulpaholte kleiner
naarmate het dier ouder wordt. De gebitselementen worden brachydont genoemd
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omdat de kroon relatief kort is ten opzichte van de wortel en na het doorkomen niet
verder groeit. Dit in tegenstelling tot een hypsodont gebit waarbij het glazuur onder
de gingiva doorloopt en de kroon relatief lang is ten opzichte van de wortel (figuur
2).

Figuur 2 Brachydont element (A) en hypsodont element (B), de rode lijn geeft de gingivarand aan.

2.2 Opbouw parodontium
Onder het parodontium worden alle
steunweefsels rond de
gebitselementen verstaan, dit zijn de
volgende weefsels:
 Gingiva
 Parodontale ligamenten
 Alveolaire bot
 Cement
(figuur 3)
De wortel van het element wordt
bedekt door cement, gecalcificeerd
materiaal wat minder hard is dan
glazuur en wat qua structuur op bot
lijkt [Dyce 2002]. Cement wordt
gedurende het hele leven gevormd. De
gebitselementen zitten door middel
van parodontale ligamenten (bundels
collageenvezels), die lopen van de
cementlaag naar de lamina dura van de Figuur 3 Opbouw gebitselement en
parodontium.
alveolus, vast in de kaak. De alveolus
1- glazuur, 2- dentine, 3- cement, 4- pulpa, 5(‘tandkas’) is de inkeping in het
wortelkanaal, 6- parodontale ligamenten, 7alveolaire bot waar het element in
alveolus, 8- gingiva.
vastzit. Het alveolaire bot wordt bedekt
door de gingiva. Er wordt onderscheid gemaakt in aangehechte gingiva, het deel wat
vastzit aan het alveolaire bot en vrije gingiva, het deel wat loszit van het bot. De
ruimte tussen de vrije gingiva en het element wordt de sulcus gingivalis genoemd. Bij
honden met een gezond gebit is deze <3 mm diep [Rem & Smeets 1993; Wiggs &
Lobrise 1997], bij katten is dit <1 mm [Molenbroek 1996; Dokan et al. 2007].

8

Inventarisatie van tandheelkundige afwijkingen en de mate van gebitsverzorging bij honden en katten
aangeboden bij de UKG. – Drs. S. Bonninga

2.3 Gebit hond
Het melkgebit van de hond wordt gedurende het eerste levensjaar vervangen door
een permanent gebit, daarom wordt gesproken van een diphyodont gebit. De
gebitsformule van het melkgebit is:
313
(28)
313
De gebitsformule van het blijvende
gebit is:
3142
(42)
3143
In figuur 4 is het blijvende gebit van
de hond te zien met bijbehorende
notatie volgens het Triadan
systeem. Brachycephale honden
missen vaak de elementen 105,
205, 305, 405 en 311 en 411.
De incicivi en canini hebben één
wortel, de premolaren en molaren
hebben (met uitzondering van 105, Figuur 4 Gebit hond
205, 305, 405, 311 en 411) twee of
drie (108, 208, 109, 209, 110 en 210) wortels.

2.4 Gebit kat
Het gebit van de kat komt voor een
groot deel overeen met dat van de
hond. De gebitsformule van het
melkgebit van de kat is:
313
(26)
312
De gebitsformule van het blijvende
gebit is:
3131
(30)
3121
In figuur 5 is het blijvende gebit van
de kat te zien met bijbehorende
notatie volgens het Triadan
systeem. De incicivi en canini
hebben, net als bij de hond, één
Figuur 5 Gebit kat
wortel. Behalve 106 en 206 hebben
alle premolaren en molaren twee of drie (108 en 208) wortels.
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3. Literatuuronderzoek
Om te bepalen welke gebitsafwijkingen het meest voorkomen bij honden en katten
is er eerst een literatuuronderzoek gedaan. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste
gebitsafwijkingen besproken worden, met daarbij (indien beschikbaar) de
prevalentie zoals gevonden in de eerdere inventarisaties.

3.1 Tandplaque
Tandplaque is een amorfe substantie van bacteriën, bacteriële polysacchariden,
speekseleiwitten, glycoproteïnen en cellulaire debris [Clarke 1998; Molenbroek
1996]. Op een schoon tandoppervlak wordt binnen enkele nanoseconden een
neerslag van speekseleiwitten gevormd, na enkele uren hechten hier ook bacteriën
op aan die na 24 uur een biofilm vormen gemengd met voedselresten [Beertsen e.a.
2009; Robben e.a. 2007]. Tandplaque is onder te verdelen in supragingivale plaque
en subgingivale plaque. Subgingivale plaque wordt als gevolg van supragingivale
plaque in de sulcus gingivalis gevormd [Logan 2006]. Tandplaque is gemakkelijk
(mechanisch) te verwijderen en wordt voornamelijk aan de vestibulaire (buccale)
zijde van de gebitselementen aangetroffen doordat de linguale zijde door de
bewegingen van de tong schoongehouden wordt.
90% van de in 1996 onderzochte katten had tandplaque.

3.2 Tandsteen
Uit tandplaque kan binnen 48 uur tandsteen (calculus) gevormd worden [Logan
2006]. Dit gebeurt door het kristalliseren/calcificeren van de tandplaque. Ook voor
tandsteen geldt dat dit voornamelijk aan de vestibulaire zijde van de
gebitselementen wordt aangetroffen. Tandsteen komt het meest voor op elementen
die dicht bij de speekselafvoergangen liggen doordat er in speeksel veel calcium zit,
dit zijn de elementen 108 en 208 [Dyce 2002; Molenbroek 1996]. De mate waarin
tandsteen gevormd wordt, is afhankelijk van de samenstelling van het speeksel. Een
hoge pH, hoog calciumgehalte en veel lipiden bevorderen de vorming van tandsteen
[UCLA 2012; Jin & Yip 2002, Wong 1998] . De normale pH van het speeksel van
honden ligt tussen de 7,34-7,80 [Altman & Dittmer 1968], bij katten ligt de pH rond
de 7,5 [Awati 2000]Tandsteen komt, net als tandplaque, zowel supra- als
subgingivaal voor. Het is bij een gebitsreiniging dus van belang om ook onder de
losse gingivarand het tandsteen weg te halen.
Bij de inventarisatie van 1993 had 80 van de 99 (80%) honden tandsteen. Bij de
inventarisatie van 1996 bleek dat 75% van de katten tandsteen had.

3.3 Gingivitis/Parodontitis
Parodontitis is een ontsteking van een of meerdere onderdelen van het parodontium
waarbij irreversibele schade aan het parodontium ontstaat. Parodontitis begint altijd
met gingivitis [Niemiec 2008]. Gingivitis is een reversibele ontsteking van het
tandvlees (de gingiva), de verschillende stadia van gingivitis worden gekenmerkt
door de volgende verschijnselen:
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0)
1)
2)
3)

Gezonde gingiva: roze tandvlees
Milde gingivitis: rood tandvlees
Ernstige gingivitis: rood tandvlees dat snel bloedt
Zeer ernstige gingivitis: rood tandvlees dat snel bloedt en gezwollen is
(pocketvorming en gingivahyperplasie)

Gingivitis heeft als primaire oorzaak tandplaque, maar er zijn verschillende cofactoren die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van gingivitis, de
belangrijkste zijn [Albuquerque 2011; Molenbroek 1996; Niemiec 2008; Rem &
Smeets 1993]:
 Tandsteen
 Feline Calicivirusinfectie (kat), dit kan o.a. stomatitis en gingivitis
veroorzaken;
 Immunosuppresieve ziekten zoals FeLV en FIV (kat), hierbij is de afweer in de
mondholte verminderd;
 Uremie, dit kan leiden tot de vorming van ulcera in de mondholte;
 Voedingsfouten, zoals vitamine A of vitamine B deficiëntie [Logan 2006];
 Malocclusie, door verkeerde occlusie kunnen gebitselementen trauma van
het parodontium veroorzaken;
 Veel kauwen op harde voorwerpen, door de harde voorwerpen kan er
trauma van het parodontium optreden;
 Door de bek ademen, hierdoor droogt de gingiva uit.
Als de ontsteking van de gingiva aanhoudt, kunnen de andere weefsels van het
parodontium bij de ontsteking betrokken raken. Hierdoor wordt de fysiologische
sulcus gingivalis vergroot en treedt er pathologische pocketvorming op. Hierbij is de
sulcus gingivalis dieper dan 3 mm bij honden en dieper dan 1 mm bij katten [Dokan
et al. 2007; Molenbroek 1996; Rem & Smeets 1993; Wiggs & Lobrise 1997]. Door het
ontstekingsproces treedt verval op van de parodontale ligamenten en resorptie van
het alveolaire bot, wat zorgt voor verhoogde mobiliteit en uiteindelijk zelfs voor
verlies van elementen [Robben e.a. 2007]. Tevens kan de furcatie bloot komen te
liggen, dit houdt in dat door aantasting van het parodontium de ruimte tussen de
wortels toegankelijk wordt voor een sonde [AVDC 2010]. Het American Veterinary
Dental College heeft op basis van de gegevens van Wolf et al. [Wolf et al. 2005] een
classificatie van parodontitis opgesteld:
0. Klinisch normaal
1. Alleen gingivitis
2. Vroege parodontitis: <25% toename mobiliteit of een stage 1 furcatie bij
elementen met meerdere wortels. Met behulp van röntgenfoto’s is
parodontitis te zien.
3. Matige parodontitis: 25-50% toename mobiliteit of een stage 2 furcatie
aanwezig bij elementen met meerdere wortels.
4. Ernstige parodontitis >50% toename mobiliteit of een stage 3 furcatie
aanwezig bij elementen met meerdere wortels.
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De klinische verschijnselen van parodontitis zijn onder andere halitose, speekselen,
moeite met eten, anorexie, gedragsveranderingen, bloeding van de gingiva,
mobiliteit van gebitselementen en neusuitvloeiing [Albuquerque 2011; Hand &
Novotny 2002; Niemiec 2008].
90% van de in 1993 onderzochte honden had een parodontale aandoening, bij 58%
van de in 1996 onderzochte katten was sprake van een parodontale aandoening.

3.4 Slijtage
Slijtage van gebitselementen kan op twee manieren ontstaan:
 Attritie: slijtage door onderling contact van de elementen, dit kan zowel
fysiologisch zijn (door het kauwen, voornamelijk bij de incicivi) als
pathologisch (door een verkeerde stand van de elementen).
 Abrasie: slijtage door contact met andere voorwerpen zoals stokken, stenen
en botten.
Als de pulpaholte wordt bereikt door de slijtage, wordt dat defect opgevuld met
tertiair dentine, dit kleurt donker onder invloed van voedselkleurstoffen [Rem &
Smeets 1993]. Bij katten wordt minder slijtage gezien dan bij honden doordat katten
minder de neiging hebben om op harde dingen te kauwen.
Bij de inventarisatie in 1993 had 60% van de honden één of meerdere
gebitselementen die slijtage vertoonden. Bij de inventarisatie in 1996 kwam bij 17%
van de katten slijtage van één of meerdere gebitselementen voor.

3.5 Fractuur
Fracturen van gebitselementen worden ingedeeld in twee klassen: gecompliceerde
en ongecompliceerde fracturen. Bij gecompliceerde fracturen is de pulpaholte
geopend, hierdoor ontstaat er pulpitis. Bij ongecompliceerde fracturen is een deel
van het dentine blootgelegd, de dentine tubuli zijn dan in direct contact met de
buitenwereld wat zorgt voor toegenomen gevoeligheid van het element. Ook bij
ongecompliceerde fracturen kan pulpitis ontstaan via de dentinetubuli.
Ongecompliceerde fracturen worden het meest gezien, vooral bij honden van grote
rassen.[Niemiec 2008]
Bij 8% van de honden kwamen fracturen van gebitselementen voor in de
inventarisatie van 1996, bij de katten van de inventarisatie in 1996 bedroeg dit 23%.

3.6 Tandresorptie
Bij tandresorptie worden de harde delen van de gebitselementen aangetast door
activatie van odontoclasten. Dit is ook het fysiologische proces wat plaatsvindt bij de
wisseling van het melkgebit naar het blijvende gebit. Als er over tandresorptie (TR)
wordt gesproken, wordt echter meestal de pathologische vorm bedoelt, deze komt
veel voor bij katten en wordt ook bij honden steeds vaker gezien. Bij de
pathologische vorm is er TR van blijvende gebitselementen. De risicofactoren van TR
zijn onder andere toegenomen leeftijd, andere aandoeningen van het gebit (zoals
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gingivitis en parodontitis) en het nemen van medicatie, de oorzaak is echter nog
onbekend. [Booij-Vrieling 2010; Niemiec 2008; Peralta 2010]

3.7 Cariës
Cariës is een demineralisatieproces wat wordt veroorzaakt door bacteriën die
koolhydraten fermenteren en daarbij zuren uitscheiden. Deze zuren tasten de
glazuurlaag en vervolgens de dentinelaag aan. Op de plek van de cariëslaesie is het
tandoppervlak zacht en de punt van de tandheelkundige sonde kan in de laesie
worden gedrukt. Cariës komt beduidend minder voor bij honden en katten dan bij
mensen, redenen hiervoor zijn: een dieet met minder koolhydraten, conische
gebitselementen en een scharend gebit waardoor er minder voedselresten
achterblijven en een hogere pH van het speeksel. Uit het onderzoek van Hale in 2009
bleek dat 5,25% van de honden één of meerdere cariëslaesies had. Deze laesies
werden het meest gezien op de eerste molaar (van zowel de maxilla als mandibula)
en de vierde premolaar (van de maxilla). Bij katten is cariës nog nooit beschreven.
[Hale 2009; Rem & Smeets 1993]
Bij 1% van de honden, onderzocht in 1993, kwam cariës voor. Bij de katten in 1996
werd ditzelfde percentage gevonden. Aangezien er nog nooit cariës is beschreven bij
katten, wordt hier waarschijnlijk tandresorptie bedoeld (vroeger ook wel feline
cariës genoemd).

3.8 Afwijkend aantal elementen
Het aantal gebitselementen kan afwijken van het normale aantal, de oorzaken
hiervoor kunnen zijn [Niemiec 2008]:
 Overgang van melkgebit naar blijvend gebit
o Elementen die nog door moeten komen
o Persisterende melktanden
 Congenitaal afwezige elementen
 Niet doorgekomen elementen
 Iatrogeen getrokken elementen
 Afgebroken elementen
 Verloren elementen

3.9 Afwijkende stand
Als de stand van de gebitselementen afwijkt van de hierboven besproken normale
stand wordt er gesproken van malocclusie. Malocclusie kan één of enkele elementen
betreffen of de gehele mandibula of maxilla. De oorzaak van malocclusie kan
genetisch (bijvoorbeeld bij brachycephale rassen) of verkregen (bijvoorbeeld door
persisterende melktanden) zijn. Voorbeelden van malocclusie zijn [Robben e.a.
2007]:
 Brachygnatisme van de mandibula, hierbij is de mandibula te kort ten
opzichte van de maxilla.
 Prognatisme van de mandibula, hierbij is de mandibula te lang ten opzichte
van de maxilla.
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Tangbeet, hierbij sluiten de punten van de snijtanden op elkaar i.p.v. dat de
bovensnijtanden rostraal van de ondersnijtanden vallen.
Rotatie of ‘uit de rij staan’ van een enkel element.

De gevolgen van malocclusie kunnen zijn dat elementen het tandvlees beschadigen,
dat een dier niet goed kan eten, ophoping van tandplaque, abnormale druk op
omliggende gebitselementen en abnormale slijtage van omliggende gebitselementen
(zie ook paragraaf 3.4) [Rem & Smeets 1993].
Het percentage honden met een geheel normale occlusie bedroeg bij de
inventarisatie in 1993 48%, het percentage katten met een geheel normale occlusie
bedroeg bij de inventarisatie van Molenbroek in 1996 71%.

3.10 Afwijkende kleur
Verkleuringen van gebitselementen kunnen al tijdens de vorming van het element
plaatsvinden (bijvoorbeeld door gebruik van tetracycline antibiotica bij jonge dieren)
of pas later als het element al is gevormd. De verkleuring kan het hele gebit
betreffen of slechts één of enkele elementen. Ook kan er nog sprake zijn van
pseudo-verkleuring, daarbij is niet het element zelf verkleurd maar wordt het
element bedekt door materiaal met een andere kleur (bijvoorbeeld tandsteen).
Het geler worden van elementen naarmate een dier ouder wordt is een fysiologisch
proces. De glazuurlaag is vrijwel kleurloos, de laag dentine eronder heeft een
geelwitte kleur, naarmate een dier ouder wordt, wordt de glazuurlaag dunner en de
kleur van het dentine duidelijker zichtbaar. Pathologische verkleuringen zijn
bijvoorbeeld het doorschemeren van een pulpa-bloeding (rood) of pulpanecrose
(grijs). [Foreest & Knaake 2007]

3.11 Gebitsverzorging
Er zijn veel verschillende mogelijkheden om gebitsproblemen te voorkomen dan wel
te verhelpen. Deze mogelijkheden zijn op te delen in dingen die de eigenaren zelf
thuis kunnen doen en handelingen die bij een dierenarts uitgevoerd moeten worden.
De dingen die eigenaren zelf thuis kunnen doen (ook wel aangeduid met de term
‘home care’), zijn voornamelijk manieren van preventieve gebitsverzorging. Bij de
dierenarts wordt vaker de curatieve gebitsverzorging uitgevoerd.

3.11.1 Thuis
Eigenaren kunnen de vorming van tandplaque en tandsteen bij hun huisdier zoveel
mogelijk voorkomen door aanpassingen in de voeding, speciale tussendoortjes,
toevoegingen aan het drinkwater maar vooral door het gebit van hun hond of kat te
poetsen. In meerdere onderzoeken is aangetoond dat het soort voeding een grote
invloed heeft op het ontstaan van tandsteen [Buckley 2011; Clarke 1998; Logan
2006]. Veel andere middelen om het gebit van je huisdier te verzorgen bevatten
middelen die ook humaan worden gebruikt. Hieronder zullen veel gebruikte
werkzame stoffen/methoden voor gebitsonderhoud besproken worden.
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Mechanische reiniging

Figuur 6 Mechanische werking brokken

Er zijn zowel brokken, tussendoortjes als speeltjes die zorgen voor een
mechanische reiniging van gebitselementen. Dit gebeurt door middel van een
speciale textuur en structuur die het kauwen stimuleren en waardoor er veel
contact is met de gebitselementen zodat de tandplaque eraf wordt geschuurd
(figuur 6) [Logan 2006]. Voorbeelden van middelen met deze mechanische
reiniging zijn Whiskas® Dentabits® en DentaStix® van Pedigree® voor
respectievelijk katten en honden, kauwstrips zoals Veggiedent™ (figuur 7) van
Virbac® en Orozyme®, flostouw (figuur 8) en Dental Kong®. De beste manier om
het gebit mechanisch te reinigen vergt echter wat meer inspanning van de
eigenaar, namelijk met behulp van een tandenborstel of poetsdoekje, hiermee
kunnen ook de achterste kiezen goed bereikt worden. Hiervoor kunnen
bijvoorbeeld de microvezeldoekjes van Petosan® of de tandenborstel van Virbac®
gebruikt worden (figuur 9).

Figuur 7 VeggieDent™ kauwstrips met
speciale Z-structuur (Virbac®)

Figuur 8 Flostouw

Polyfosfaten
Sommige voeders bevatten polyfosfaten om de vorming van tandsteen uit
tandplaque tegen te gaan. Polyfosfaten vangen namelijk calcium weg zodat er
minder mineralisering van tandplaque optreedt [Logan 2006]. Een voorbeeld van
brokken met polyfosfaten is t/d van Hill’s Pet Nutrition®.
Zink(sulfaat)
Zink heeft anti-tandplaque en anti-tandsteen eigenschappen doordat het de
hydroxyapatiet in tandplaque ‘verzadigd’ zodat calcium er niet aan kan binden
om tandsteen te vormen [Gilbert & Ingram 1988; Jin & Yip 2002]. Producten die
zink bevatten zijn bijvoorbeeld Hexarinse® en Vet Aquadent® (vloeistof om aan
het drinkwater toe te voegen) beide van Virbac® en DentaStix®.
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Sodium tripolyfosfaat
Sodium tripolyfosfaat voorkomt de mineralisatie van tandplaque doordat het,
net als zink, de binding van calcium met hydroxyapatiet verhindert [Hennet et al.
2007; Shellis et al. 2004].
Groene thee
Groene thee vermindert de vorming van tandplaque door antimicrobiële
eigenschappen [Hara 2012, Narotzki 2012]. Groene thee is verwerkt in
bijvoorbeeld Dentabits®.
Chloorhexidine
Chloorhexidine vermindert de groei van bacteriën in de mondholte zodat deze
minder snel een biofilm over de gebitselementen kunnen vormen [Gorrel 2000;
Nayak 2010]. Chloorhexidine zit bijvoorbeeld in mondwater zoals Hexarinse®, Vet
Aquadent®.
Xylitol
Xylitol remt ook de bacteriegroei [Takahashi 2011]. Xylitol zit onder andere in Vet
Aquadent®.
Enzymen
Een aantal producten bevat enzymen, de werking van deze enzymen berust op
het afbreken van voedingsstoffen zodat die niet meer beschikbaar zijn voor
bacteriën. Tevens kunnen enzymen de afscheiding van het hypotiocyanaat-ion in
het speeksel stimuleren, dit ion remt de bacteriegroei. Voorbeelden van
producten die enzymen bevatten zijn Orozyme® kauwstrips deze bevatten en
speciaal enzymatisch complex (C.E.T.®) en Dentasept® tandpasta. [Gorrel 2000;
Hennet 2001; Virbac®]
Algen
Orozyme® Bucco-Fresh ProDen PlaqueOff™ werkt via het vasculaire systeem en
bevat algen (Ascophylleum nodosum) die verhinderen dat er tandplaque wordt
gevormd en die reeds aanwezige aanslag verweken, hier is echter geen
wetenschappelijk bewijs over te vinden [www.orozyme.info, bezocht 18 maart
2012].

Figuur 9 Tandpasta, tandenborstel en vingertandenborstel (Virbac®)
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Voor een optimale gebitsverzorging is het nodig om meerdere van bovengenoemde
manieren te combineren. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het
poetsen van het gebit met tandpasta de meest effectieve manier is om het gebit
schoon te houden (figuur 9) [Buckley et al. 2011; Gorrel 2000].

3.11.2 Bij de dierenarts
Alle manieren van ‘home care’ zijn er voornamelijk op gericht om de hoeveelheid
tandplaque te reduceren, maar als er al tandsteen is gevormd, is dit niet met een van
bovengenoemde methoden te verwijderen. Als er al tandsteen is, is het aan te raden
om het gebit eerst te laten reinigen bij de dierenarts zodat vervolgens een of
meerdere manieren van ‘home care’ beter hun werk kunnen doen.
De gebitsverzorging bij de dierenarts bestaat uit het reinigen en eventueel uitvoeren
van extracties. Het reinigen gebeurt in meerdere stappen, eerst worden de grove
stukken tandsteen verwijderd met een knabbeltang (figuur 10), vervolgens worden
met de scaler (figuur 11) en de ultrasone scaler de kleinere stukken tandsteen
verwijderd en tenslotte kan het gebit nog gepolijst worden.

Figuur 10 Knabbeltang

Figuur 11 Detail scaler
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4. Materiaal en methoden
De inventarisatie heeft plaatsgevonden in de periode van 18 jan t/m 2 maart 2012.
De dieren die zijn onderzocht, zijn honden en katten die onder anesthesie gingen
voor (niet-tandheelkundige) chirurgie en/of diagnostiek bij de Universiteitskliniek
voor Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De
tandheelkundige status van deze dieren is onderzocht op het moment dat zij geheel
onder anesthesie waren, op een in overleg met de anesthesist gekozen moment,
zodat de verdere werkzaamheden zo min mogelijk verstoord werden. Per dier nam
de inventarisatie drie tot vijf minuten in beslag. De tandheelkundige inventarisatie
vond plaats door middel van visuele en tactiele beoordeling van het gebit. Hierbij
werd gebruik gemaakt van een sonde om tandsteen te kunnen voelen, eventuele
cariës op te sporen en van een pocketsonde om een globale indruk te kunnen krijgen
van de diepte van de pockets. Omwille van de tijd zijn met de pocketsonde alleen de
hoektanden (104, 204, 304, 404) en de grote scheurkiezen (108, 409, 208, 309)
onderzocht, hiervan wordt verwacht dat ze een goede indruk geven van de status
van de rest van het gebit. Dieren die voor tandheelkundige ingrepen werden
aangeboden zijn uitgesloten van het onderzoek. Alle gegevens per patiënt zijn
ingevuld op een formulier Gebitsinventarisatie hond of kat. Op dit formulier (zie
bijlage I & II) komen de volgende punten aan de orde:










Ras
Leeftijd
Schedeltype
Type occlusie
Aantal elementen
Tandplaque
Tandsteen
Slijtage
Mobiliteit van elementen








Ontbreken van elementen
Fractuur van elementen
Gingivitis
Afwijkende stand van
elementen
Afwijkende kleur van
elementen
Pocketdiepte

Het doel was om alle eigenaren van tevoren mondelinge toestemming te vragen en
ze dan ook meteen de vragenlijst mee te geven (zie bijlage III). In enkele gevallen is
dit niet gelukt, in die gevallen is de eigenaar achteraf op de hoogte gebracht van de
inventarisatie en heeft de eigenaar alsnog de vragenlijst in kunnen vullen. De
vragenlijst bevat vragen met betrekking tot:




Soort voedsel
o Bepaalde voeding kan de ophoping van tandplaque en de vorming van
tandsteen verminderen (zie paragraaf 3.11.1).
Soort tussendoortjes
o Bepaalde tussendoortjes kunnen de ophoping van tandplaque en de
vorming van tandsteen verminderen (zie paragraaf 3.11.1).
Voederfrequentie
o Er zou meer tandplaque kunnen ontstaan als het eten er de hele dag
staat, aan de andere kant wordt het tandplaque ook vaker van de
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gebitselementen geschuurd als een dier vaker te eten krijgt (zie
paragraaf 3.1 en 3.11.1).
Voorkeur van huisdier voor hard of zacht voedsel
o Dieren die een pijnlijk gebit hebben, kunnen hierdoor een voorkeur
hebben voor zacht voedsel (zie paragraaf 3.3).
Opvallend gedrag tijdens het eten
o Dieren met gebitsafwijkingen kunnen hierdoor anders gaan eten,
bijvoorbeeld met een scheve kop om de pijnlijke kan van het gebit te
ontzien (zie paragraaf 3.3).
Home care
o Om te kijken hoeveel eigenaren er iets doen aan ‘home care’ en de
invloed hiervan op de gebitsstatus te onderzoeken.
Verschijnselen die kunnen wijzen op gebitsproblemen
o Dieren met gebitsafwijkingen kunnen hierdoor bijvoorbeeld uit de bek
gaan stinken (zie paragraaf 3.3).
Gebitsreiniging en eventuele andere ingrepen aan het gebit
o Om te kijken hoe vaak er gemiddeld een gebitsreiniging wordt
uitgevoerd en de invloed hiervan op de gebitsstatus te onderzoeken.
Kauwen op harde dingen (alleen voor hondeneigenaren)
o Honden die veel op stokken, stenen en botten kauwen zullen sneller
slijtage van gebitselementen vertonen (zie paragraaf 3.4).
Hijgen (alleen voor hondeneigenaren)
o Dit is predisponerend voor gingivitis door uitdroging van de gingiva
(zie paragraaf 3.3).

Van de patiënten waarvan de eigen dierenarts bekend was, is deze opgebeld om de
vragenlijst voor dierenartsen in te kunnen vullen (zie bijlage IV). Bij de
dierenartsenpraktijken is geïnformeerd naar:





Laatste dierenartsbezoek
Opvallende dingen aan het gebit
Laatste gebitsbehandeling
Verstrekte adviezen aan eigenaren

De resultaten zijn verwerkt in SPSS Statistics (versie 17.0). Om het gemiddelde van
de onderzochte groepen te vergelijken met gemiddelde waarden uit eerdere
onderzoeken is gebruik gemaakt van de One-sample T-test. Voor het vergelijken van
de gemiddelden van twee onderzochte groepen onderling is gebruik gemaakt van de
F-toets om te kijken of de varianties gelijk zijn, vervolgens is de Independent-samples
T-test gebruikt om te bepalen of het verschil tussen de twee groepen significant is.
Bij het vergelijken van gemiddelden van meer dan twee onderzochte groepen is de
One-way ANOVA gebruikt. Voor het vergelijken van twee variabelen met elkaar is de
Paired-samples T-test gebruikt. Om te kijken of er een significant verband is tussen
twee variabelen is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat-test. Met de Cramer’s V kan
vervolgens worden aangegeven hoe sterk het gevonden verband is op een schaal van
0 (geen verband) tot 1 (zeer sterk verband). Een p-waarde kleiner dan 0,05 is steeds
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aangehouden als significant. Alle uitspraken in dit onderzoek met betrekking tot
significantie worden dus met een betrouwbaarheid van 95% gedaan.

4.1 Criteria
Bij de bepaling van het aantal elementen is uitgegaan van de normale 42 elementen
bij honden en 30 elementen bij katten. Bij oligodontie is geen onderscheid gemaakt
in oorzaak van het ontbreken van de elementen (niet doorgekomen elementen,
getrokken elementen of verloren elementen).
Het type occlusie is bepaald door de bek te sluiten en te kijken naar de stand van de
elementen in maxilla en mandibula ten opzichte van elkaar. Indien er sprake was van
een scharend gebit (zie hoofdstuk 2) werd de occlusie beoordeeld als ‘normaal’. Als
de incicivi van de mandibula rostraal van de incicivi van de maxilla uitkwamen, werd
dit ‘onderbeet’ genoemd. Als de incicivi van de maxilla te ver rostraal van de incicivi
van de mandibula uitkwamen, werd dit ‘overbeet’ genoemd.
De aanwezigheid van tandplaque is vastgesteld door met een tandheelkundige
sonde over het tandoppervlak van de knipkiezen te schrapen en vervolgens te kijken
of er tandplaque aan de sonde zat.
De aanwezigheid van tandsteen is bepaald door met een tandheelkundige sonde
over het tandoppervlak van de knipkiezen te gaan en zo te voelen of het
tandoppervlak ruw was. Vervolgens is de hoeveelheid tandsteen visueel gescoord op
een schaal van 0-4 [Molenbroek 1996; Rem & Smeets 1993], de criteria die hierbij
zijn gehanteerd zijn:
0- geen tandsteen
1- <25% van het elementoppervlak bedekt met tandsteen
2- 25-50% van het elementoppervlak bedekt met tandsteen
3- 50-75% van het elementoppervlak bedekt met tandsteen
4- >75% van het elementoppervlak bedekt met tandsteen
Het al dan niet vertonen van slijtage is visueel beoordeeld.
Om vast te stellen of er elementen met een verhoogde mobiliteit waren, is er
gevoeld aan de incicivi en canini.
De criteria voor gingivitis die er zijn gehanteerd zijn roodheid en verhoogde
bloedingsneiging. Hierbij is geen onderscheid gemaakt in verschillende stadia van
gingivitis. De mate van parodontitis is bepaald met een pocketsonde zonder
röntgenfoto, hierbij zijn de pockets van de elementen 104, 204, 304, 404, 108, 208,
309 en 409 gemeten.
Als er wordt gesproken over de ‘gebitsstatus’, wordt er (tenzij anders vermeld)
gekeken naar het aantal elementen, parodontale parameters (de aanwezigheid van
tandplaque, de mate van tandsteen, mobiliteit, gingivitis en de pocketdieptes),
slijtage, fracturen, een afwijkende stand en een afwijkende kleur van de elementen.
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5. Resultaten
De onderzochte populatie bestaat uit 118 honden (47♀, 71♂) en 25 katten (11♀,
14♂). De gemiddelde leeftijd van de honden is 6,2 jaar (SD ±3,7) en de gemiddelde
leeftijd van de katten is 9 jaar (SD ±5,9). Er zitten geen dieren jonger dan 0,5 jaar in
dit onderzoek. Van één hond is de leeftijd onbekend. De dieren zijn in verschillende
leeftijdklassen ingedeeld (tabel 2).
Tabel 2 Leeftijdsklassen

Leeftijdsklasse
1. Jong
2. Volwassen
3. Oud
Totaal

Indeling hond
0,5-1,5 jr
1,5-7 jr
>7 jr

Aantal honden
17
46
54
117

Indeling kat
0,5-2 jr
2-12 jr
>12 jr

Aantal katten
4
12
9
25

Alle eigenaren (143) hebben de vragenlijst (al dan niet compleet) ingevuld. Er zijn in
totaal 105 verschillende dierenartsenpraktijken gebeld (van sommige dieren waren
er namelijk geen gegevens bekend over de eigen praktijk).

5.1 Gebitsinventarisatie
5.1.1 Occlusie
Van één hond is het type occlusie onbekend, de genoemde percentages gaan over
117 honden en 25 katten.
83% van de honden heeft een normale occlusie, 4% heeft een overbeet en 13% een
onderbeet (tabel 3). In 1993 had 48% van de honden en normale occlusie, uit de
One-Sample T-test blijkt dat er bij deze inventarisatie significant meer honden zijn
gevonden met een normale occlusie.
Tabel 3 Occlusie Hond

Type occlusie
Normaal
Overbeet
Onderbeet
Totaal

Aantal Percentage
97
83
5
4
15
13
117
100

Van de katten in dit onderzoek heeft er slechts één (4%) een afwijkende occlusie, dit
betreft een onderbeet. In vergelijking met 1996 is het aantal katten met een normale
occlusie (96%) significant hoger dan toen (71%).

5.1.2 Aantal elementen
Van drie honden is het aantal elementen onbekend, de genoemde percentages gaan
over de 116 honden en 25 katten waarvan de gegevens wel bekend zijn.
51% van de honden heeft een normaal aantal gebitselementen (42), bij 44% is er
sprake van oligodontie (<42), bij 5% is er sprake van polydontie (>42). Bij 7% van de
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honden met oligodontie ontbreken er alleen elementen in de maxilla, bij 16%
ontbreken er alleen elementen in de mandibula. De overige 21% had zowel in de
maxilla als in de mandibula ontbrekende elementen (tabel 4). In 1993 werd bij 7%
van de honden polydontie gevonden, dit is niet significant verschillend van de nu
gevonden 5%. Bij 33% van de honden uit het onderzoek in 1993 werd oligodontie
gevonden, dit percentage ligt significant lager dat het nu gevonden percentage van
44%.
Bij 20% van de honden met oligodontie zijn er eerder al eens extracties uitgevoerd.
Bij honden met een normaal aantal elementen is er bij 2% eerder een extractie
uitgevoerd.
Tabel 4 Aantal elementen Hond

Aantal
Normaal
Oligodontie
- Alleen maxilla
- Alleen
mandibula
- Beide
Polydontie
Totaal

Aantal Percentage
59
51
50
44
8
7
18
16
24
6
115

21
5
100

Tabel 5 Aantal elementen Kat

Aantal
Normaal
Oligodontie
- Alleen maxilla
- Maxilla en
mandibula
Polydontie
Totaal

Aantal Percentage
9
36
16
64
9
36
7
28
0
25

0
100

Van de katten heeft 36% een normaal aantal gebitselementen (30) en 64%
oligodontie (<30). Er zitten in dit onderzoek geen katten met polydontie. Bij alle
katten met oligodontie ontbreken er elementen in de maxilla, bij 28% van de katten
ontbreken er ook elementen in de mandibula (tabel 5). Bij het onderzoek in 1996
ontbraken er bij 35% van de katten één of meerdere elementen, het in dit onderzoek
gevonden percentage (64%) ligt significant hoger.
Bij 19% van de katten met oligodontie is er eerder een extractie uitgevoerd. Bij de
katten met een normaal aantal elementen is er geen enkele extractie uitgevoerd.

5.1.3 Tandplaque
Van één hond en twee katten is de aanwezigheid van tandplaque onbekend. De
genoemde percentages gaan over de 117 honden en 23 katten waarvan dit wel
bekend is. Als er tandplaque aanwezig was, bleek dit steeds zowel op de
gebitselementen in de maxilla als in de mandibula te zitten, daarom is hier verder
geen onderverdeling meer in gemaakt.
In dit onderzoek is bij 87% van de honden tandplaque gevonden. Er zijn geen
gegevens bekend over het aantal honden met tandplaque in 1993.
In dit onderzoek is bij 100% van de katten tandplaque aangetroffen, bij het
onderzoek in 1996 was dat 90%.
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5.1.4 Tandsteen
Van vier honden en één kat is de aanwezigheid van tandsteen niet bekend. De
hieronder genoemde waarden gaan over de 114 honden en 22 katten waarvan de
gegevens wel bekend zijn.

Grafiek 1 Percentages dieren met tandsteen

91% van de honden in dit onderzoek heeft enige mate van tandsteen (gemiddeld
klasse 1,1), bij de inventarisatie van 1993 had 80% van de honden tandsteen. Het in
dit onderzoek gevonden percentage blijkt na uitvoering van een One-Sample T-test
significant hoger te zijn.
Van de katten heeft 96% van de katten enige mate van tandsteen (gemiddeld klasse
1,7) (grafiek 1). Bij de inventarisatie van 1996 was dit 75%. Het nu gevonden
percentage blijkt na uitvoering van een One-Sample T-test significant meer te zijn
dan bij de vorige inventarisatie.

5.1.5 Slijtage van elementen
Van één hond en twee katten is de mate van slijtage onbekend, de hieronder
genoemde percentages gaan over de 117 honden en 23 katten waarvan de slijtage
wel bekend is.
Tabel 6 Slijtage Hond

Slijtage
Geen
Alleen maxilla
Alleen mandibula
Beide
Totaal

Aantal
62
2
1
52
117

Percentage
53
2
1
44
100

53% van de honden vertoont geen slijtage van de gebitselementen, de overige 47%
vertoont wel in meer of mindere mate slijtage van gebitselementen. Bij 44% van de
honden zijn er zowel in de maxilla als in de mandibula elementen die slijtage
vertonen. 2% van de honden heeft alleen elementen in de maxilla die zichtbaar
slijtage vertonen, 1% heeft alleen elementen in de mandibula met zichtbare slijtage
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(tabel 6). Bij de inventarisatie in 1993 had 60% van de honden gebitselementen die
slijtage vertoonden, het in dit onderzoek gevonden percentage honden met slijtage
(47%) ligt significant lager.
Tabel 7 Slijtage Kat

9% van de katten heeft gebitselementen die
Slijtage
Aantal Percentage
in meer of mindere mate slijtage vertonen.
Geen
21
91
Bij de helft hiervan (4,5%) betreft dit zowel
Alleen mandibula 1
4,5
elementen in de maxilla als in de mandibula, Beide
1
4,5
bij de andere helft (4,5%) betreft het alleen
Totaal 23
100
elementen in de mandibula (tabel 7). Bij de
inventarisatie in 1996 kwam bij 17% van de katten slijtage van gebitselementen voor,
dit is niet significant verschillend van het in dit onderzoek gevonden percentage
(9%).

5.1.6 Mobiliteit van elementen
Van twee honden en één kat zijn er geen gegevens over de mobiliteit van de
elementen bekend, de onderstaande percentages gaan over de 116 honden en 24
katten waarvan de mobiliteit wel bekend is.
90% van de honden heeft geen mobiele elementen. Bij 2,5% van de honden zijn er
alleen in de maxilla één of meerdere mobiele elementen, bij 4% alleen in de
mandibula. 3,5% van de honden heeft zowel in de maxilla als in de mandibula
mobiele elementen (tabel 8). In 1993 had 6% van de honden mobiliteit van één of
meerdere elementen, dit is niet significant verschillend van het nu gevonden
percentage van 10%.
Tabel 8 Mobiliteit Hond

Mobiliteit
Geen
Alleen maxilla
Alleen mandibula
Beide
Totaal

Aantal
104
3
5
4
116

Tabel 9 Mobiliteit Kat

Percentage
90
2,5
4
3,5
100

Mobiliteit
Geen
Alleen maxilla
Alleen mandibula
Beide
Totaal

Aantal
20
2
2
0
24

Percentage
83
8,5
8,5
0
100

83% van de katten heeft geen mobiele elementen. Bij 8,5% van de katten zitten er
alleen in de maxilla één of meerdere mobiele elementen en bij 8,5% van de katten
zitten er alleen in de mandibula één of meerdere mobiele elementen. Geen enkele
kat heeft zowel in de maxilla als in de mandibula mobiele elementen (tabel 9). In
1996 is er bij 2,9% van de katten mobiliteit van één of meerdere elementen
geconstateerd, dit is significant lager dan het nu gevonden percentage van 17%.

5.1.7 Fractuur van elementen
Van één hond en één kat zijn er geen gegevens over fracturen van de elementen
bekend, de onderstaande percentages gaan over de 117 honden en 24 katten
waarvan dit wel bekend is.
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Tabel 10 Elementfracturen Hond

Tabel 11 Elementfracturen Kat

Fractuur
Geen
Alleen maxilla
Alleen mandibula
Beide
Totaal

Fractuur
Geen
Alleen maxilla
Alleen mandibula
Beide
Totaal

Aantal
98
11
4
4
117

Percentage
84
9
3,5
3,5
100

Aantal
21
3
0
0
24

Percentage
87,5
12,5
0
0
100

16% van de honden heeft een fractuur van één of meerdere elementen. Bij 9% van
de honden betreft het alleen elementen in de maxilla, bij 3,5% alleen elementen in
de mandibula. Bij 3,5% van de honden zijn er zowel in de maxilla als mandibula
elementen gebroken (tabel 10). Bij 8% van de honden kwamen fracturen van
gebitselementen voor in de inventarisatie van 1996, dit is significant minder dan het
bij dit onderzoek gevonden percentage (16,5%).
12,5% van de katten heeft een fractuur van één of meerdere elementen. Dit betreft
in alle gevallen alleen (één of beide canini) in de maxilla (tabel 11). Bij de
inventarisatie in 1996 bedroeg het percentage katten met fracturen van elementen
23%, dit is niet significant verschillend van het nu gevonden percentage.

5.1.8 Gingivitis
Van drie honden en één kat zijn er geen gegevens over gingivitis bekend,
onderstaande percentages gaan over de 115 honden en 24 katten waarvan dit wel
bekend is.
Tabel 12 Gingivitis Hond

Gingivitis
Geen
Alleen maxilla
Alleen mandibula
Beide
Totaal

Aantal
26
8
1
80
115

Tabel 13 Gingivitis Kat

Percentage
22
7
1
70
100

Gingivitis
Geen
Alleen maxilla
Alleen mandibula
Beide
Totaal

Aantal
1
2
1
20
24

Percentage
4
8,5
4,5
83
100

Bij 22% van de honden kan er geen gingivitis worden vastgesteld, bij 78% wel. De
meeste honden waarbij wel gingivitis kan worden vastgesteld, hebben dit zowel in
de maxilla als in de mandibula (70%). 7% heeft alleen gingivitis rond de elementen in
de maxilla en 1% van de honden heeft alleen gingivitis rond de elementen in de
mandibula (tabel 12). Met behulp van een Chi-kwadraat toets blijkt dat er een
significant verband is tussen het voorkomen van gingivitis rond de elementen in de
maxilla en in de mandibula (Cramer’s V is 0,83). Uit een Paired Samples T-test blijkt
dat gingivitis boven significant meer voorkomt dan onder. 90% van de in 1993
onderzochte honden had gingivitis, het in dit onderzoek gevonden percentage bij
honden (77%) ligt significant lager.
Bij 4% van de katten kan er geen gingivitis worden vastgesteld, bij 96% wel.
Verreweg de meeste katten met gingivitis hebben dit zowel in de maxilla als in de
mandibula (83%). 8,5% van de katten heeft alleen gingivitis rond de elementen in de
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maxilla en 4,5% heeft alleen gingivitis rond de elementen in de mandibula (tabel 13).
Bij katten kan er geen significant verband worden aangetoond tussen het voorkomen
van gingivitis rond de elementen in de maxilla en mandibula (Cramer’s V is 0,34). Bij
katten komt gingivitis niet significant meer voor de in de maxilla dan in de
mandibula. Bij 58% van de in 1996 onderzochte katten was sprake van gingivitis, het
in dit onderzoek gevonden percentage bij katten (96%) ligt significant hoger.

5.1.9 Pocketdiepte
Van vier honden en drie katten is de pocketdiepte onbekend, de hieronder
genoemde getallen gaan over de 114 honden en 22 katten waarvan de pocketdiepte
wel bekend is.
60% van de honden en 64% van de katten heeft één of meerdere te diepe pockets.
De gemiddelde pocketdiepte per element staat in onderstaande tabellen (tabel 14 &
15). Bij de honden zijn de pockets van de elementen 104 en 204 gemiddeld
significant te diep (>3 mm). Bij de katten zijn de pockets van de elementen 108 en
208 (de knipkiezen in de maxilla) gemiddeld significant te diep (>1 mm).
Tabel 14 Pocketdiepte (mm) Hond

Tabel 15 Pocketdiepte (mm) Kat

Element Gemiddelde
104
3,4
204
3,5
304
2,7
404
2,6
108
2,1
409
1,6
208
2,1
309
1,6

Element Gemiddelde
104
1,5
204
1,1
304
0,8
404
0,9
108
1,3
409
0,9
208
1,5
309
0,8

5.1.10 Afwijkende stand van elementen
Van één hond en twee katten zijn er geen gegevens bekend over de stand van de
elementen, onderstaande percentages gaan over de 117 honden en 23 katten
waarvan de gegevens wel bekend zijn.
Tabel 16 Elementen met een afwijkende stand Hond

Afwijkende stand
Geen
Alleen maxilla
Alleen mandibula
Beide
Totaal

Aantal
92
4
12
9
117

Percentage
79
3
10
8
100

21% van de honden heeft een of meerdere elementen met een afwijkende stand. 3%
van de honden heeft alleen in de maxilla elementen met een afwijkende stand, 10%
heeft alleen in de mandibula elementen met een afwijkende stand. Bij 8% zitten er
zowel in de maxilla als in de mandibula elementen met een afwijkende stand (tabel
16). Er is een positief significant verband tussen het aantal elementen met een
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afwijkende stand in de maxilla en in de mandibula. Er zijn niet significant meer
elementen met een afwijkende stand in de mandibula dan in de maxilla. Het
percentage honden met gebitselementen met een afwijkende stand bedroeg bij de
inventarisatie in 1993 29,3%, dit is niet significant verschillende van het in dit
onderzoek gevonden percentage van 21%.
Tabel 17 Elementen met een afwijkende stand Kat

Afwijkende stand
Geen
Alleen maxilla
Alleen mandibula
Beide
Totaal

Aantal
21
1
1
0
23

Percentage
91
4,5
4,5
0
100

9% van de katten heeft een of meerdere elementen met een afwijkende stand. Bij
de helft hiervan (4,5%) betreft dit elementen in de maxilla, bij de andere helft (4,5%)
betreft het elementen in de mandibula (tabel 17). Er zijn geen gegevens bekend over
een afwijkende stand van de afzonderlijke elementen bij katten uit 1996.

5.1.11 Afwijkende kleur van elementen
Van één hond en twee katten zijn er geen gegevens bekend over de kleur van de
elementen, onderstaande percentages gaan over de 117 honden en 23 katten
waarvan de gegevens wel bekend zijn.
4,5% van de honden heeft één of meerdere elementen met een afwijkende kleur. Er
zijn dus in totaal vijf honden met elementen met een afwijkende kleur.
9% van de katten heeft één of meerdere elementen met een afwijkende kleur. Het
betreft alleen elementen in de maxilla bij deze katten.

5.2 Onderlinge verbanden intrinsieke eigenschappen
5.2.1 Relatie gebitsstatus tot leeftijd
Met behulp van een One-way ANOVA blijkt dat er significante verschillen zijn in het
voorkomen van tandsteen, slijtage, het ontbreken van elementen, het voorkomen
van gingivitis en het aantal elementen met een afwijkende stand bij de
verschillenden leeftijdsklassen van honden (grafiek 2, 3, 4 & 5).
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Grafiek 2 Tandsteenklasse per leeftijdsklasse
Hond

Grafiek 3 Percentage dieren met slijtage per
leeftijdsklasse Hond

Grafiek 4 Percentage dieren met gingivitis per
leeftijdsklasse Hond

Grafiek 5 Percentage dieren met
gebitselementen met een afwijkende stand
per leeftijdsklasse Hond

Met Independent samples T-test zijn deze verschillen nader bekeken:
Jong – Volwassen: De hoeveelheid tandsteen is significant groter bij volwassen
dieren dan bij jonge dieren. Dieren uit de leeftijdsklasse ‘jong’ zitten gemiddeld in
klasse 0,3 en dieren uit de leeftijdsklasse ‘volwassen’ gemiddeld in klasse 1. Bij
volwassen dieren is er significant meer slijtage van gebitselementen (38% tegenover
0%). Gingivitis komt bij 80% van de honden uit de leeftijdsklasse ‘volwassen’ voor, dit
is significant meer dan de gevonden 35% bij de leeftijdsklasse ‘jong’. Een afwijkende
stand van gebitselementen komt significant meer voor bij ‘volwassen’ honden (35%)
dan bij ‘jonge’ honden (6%).
Jong – Oud: De hoeveelheid tandsteen is significant groter bij dieren uit de
leeftijdsklasse ‘oud’ dan dieren uit de leeftijdsklasse ‘jong’. Dieren uit de
leeftijdsklasse ‘oud’ zitten gemiddeld in klasse 1,4. Bij oude dieren is er bovendien
significant vaker slijtage van gebitselementen (70%) en zijn er vaker elementen met
toegenomen mobiliteit. Gingivitis komt significant meer voor bij oude dieren (89%)
dan bij jonge dieren (35%). Een afwijkende stand van gebitselementen komt ook
significant meer voor bij ‘oude’ honden (17%) dan bij ‘jonge’ honden (6%).
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Volwassen – Oud: De hoeveelheid tandsteen is significant meer bij honden uit de
leeftijdsklasse ‘oud’ dan ‘volwassen’ honden. Bij ‘oude’ honden komt significant
meer slijtage voor. Bij ’oude’ honden ontbreken significant vaker elementen. Bij
‘volwassen’ honden zijn significant vaker elementen met een afwijkende stand.

Grafiek 6 Percentage dieren met oligodontie per leeftijdsklasse Kat

Bij katten blijken er significante verschillen te zijn in het aantal elementen bij de
verschillende leeftijdsklassen (grafiek 6).
Jong – Volwassen: Bij katten uit de leeftijdsklasse ‘volwassen’ is significant vaker
sprake van oligodontie (67%) dan bij katten uit de leeftijdsklasse ‘jong’ (0%).
Jong – Oud: Bij katten uit de leeftijdsklasse ‘oud’ is significant vaker sprake van
oligodontie (89%) dan bij katten uit de leeftijdsklasse ‘jong’.
Volwassen – Oud: Er zijn geen significante verschillen in het voorkomen van
gebitsafwijkingen tussen katten uit de leeftijdsklasse ‘volwassen’ en ‘oud’.

5.2.2 Relatie tot geslacht
Bij zowel honden als katten is er geen geslachtspredispositie voor het voorkomen
van gebitsproblemen. Door eerst een F-toets te doen om de varianties te vergelijken
en vervolgens een Independent Samples T-test uit te voeren, is gebleken dat er geen
significant verschil is in het voorkomen van gebitsproblemen tussen mannelijke en
vrouwelijke dieren. De test is uitgevoerd voor tandplaque, tandsteen, slijtage,
mobiliteit, ontbreken, fractuur, gingivitis, afwijkende stand, afwijkende kleur en
pocketdiepte.

5.2.3 Relatie tot schedeltype
In het onderzoek zaten 7 dolichocephale honden en 15 brachycephale honden. Er
zaten slechts twee katten met een afwijkend (brachycephaal) schedeltype in dit
onderzoek, vandaar dat hier verder geen berekeningen mee zijn uitgevoerd.
Met behulp van een One-way ANOVA toets waarbij het voorkomen van
gebitsproblemen bij de drie verschillende schedeltypen van honden wordt
vergeleken, blijkt er een significant verschil te zijn in het type occlusie, mobiliteit van
elementen, een afwijkende stand van elementen en de pocketdiepte bij honden met
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een mesocephaal, brachycephaal of dolichocephaal schedeltype. Vervolgens zijn met
een Independent Samples T-test het brachycephale en doligocephale schedeltype
met het mesocephale schedeltype vergeleken.
Dolichocephaal –Mesocephaal: Geen significante verschillen.
Brachycephaal –Mesocephaal: Bij brachycephale honden heeft 20% een normale
occlusie, bij mesocephale honden heeft 91% een normale occlusie, dit verschil is
significant. Honden met een brachycephaal schedeltype hebben significant vaker
mobiele elementen (46% bij brachycephalen, 6% bij mesocephalen), een afwijkende
stand van de elementen (79% bij brachycephalen, 12% bij mesocephalen) en
significant diepere pockets (gemiddeld 3,0 mm bij brachycephalen en 2,4 mm bij
mesocephalen, tabel 18).
Tabel 18 Gemiddelde pocketdiepte (mm) per element mesocephaal/brachycephaal Hond

Schedeltype
Mesocephaal
Brachycephaal

Element
104 204 304 404 108 409 208 309
3,2 3,4 2,7 2,6 2,1 1,6 2,1 1,6
4,4 3,8 3,3 3,3 2,8 2,0 2,1 1,4

5.2.4 Relatie tot ras
Van de honden in dit onderzoek waren er 19 een kruising en 99 een rashond. Van de
katten in dit onderzoek waren er 15 een huiskat en 10 een raskat.

Grafiek 7 Tandsteenklasse van rashonden en
kruisingen

Grafiek 8 Percentage dieren met elementen
met verhoogde mobiliteit bij rashonden en
kruisingen
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Grafiek 9 Percentage dieren met elementen
met een afwijkende stand bij rashonden en
kruisingen

Rashonden zijn vergeleken met kruisingen, het bleek dat er significant meer
tandsteen aanwezig is bij kruisingen dan bij rashonden. Kruisingen zitten gemiddeld
in tandsteenklasse 1,5, rashonden gemiddeld in klasse 1,1 (zie grafiek 7 en paragraaf
4.1 voor de indeling van de tandsteenklassen). Verder is er bij rashonden significant
vaker sprake van mobiele gebitselementen dan bij kruisingen. Bij 11% van de
rashonden zijn er één of meerdere elementen met verhoogde mobiliteit, bij de
kruisingen is dit 5% (grafiek 8). Tevens hebben rashonden significant vaker een
afwijkende stand van gebitselementen dan kruisingen. Bij 25% van de rashonden zijn
er één of meerdere elementen met een afwijkende stand, bij de kruisingen is dit 5%
(grafiek 9).
Ook zijn raskatten vergeleken met ‘huiskatten’ (kruising). Het blijkt dat alleen de
pocketdiepte significant groter is bij raskatten dan bij huiskatten (grafiek 10 & tabel
19). Namelijk gemiddeld 0,7 mm bij huiskatten en 1,2 mm bij raskatten.

Grafiek 10 Gemiddelde pocketdiepte (mm) bij raskatten en huiskatten
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Tabel 19 Gemiddelde Pocketdiepte (mm) per element huiskat/raskat

Type Kat
Huiskat
Ras

Element
104 204 304 404 108 409 208 309
1,7 1,0 0,9 0,9 1,1 0,7 1,1 0,6
1,4 1,3 0,8 0,8 1,6 1,1 1,9 0,9

5.1.5 Verschil tandsteen maxilla/mandibula
Tandsteen komt bij zowel honden als katten significant meer voor bij de elementen
in de maxilla dan bij die in de mandibula (Paired Samples T-test).
De gemiddelde score van tandsteen (op een schaal van 0-4) in de maxilla bij honden
is 1,3, in de mandibula is dit 0,9 (tabel 20). Bij katten is de gemiddelde score in de
maxilla 2,1 en in de mandibula 1,2 (tabel 21).
Tabel 20 Tandsteenklasse maxilla/mandibula Hond

Tandsteenklasse

Maxilla Mandibula
1,3
0,9

Tabel 21 Tandsteenklasse maxilla/mandibula Kat

Tandsteenklasse

Maxilla Mandibula
2,1
1,2

5.3 Voeding/Gebitsverzorging
5.3.1 Type voer
88% van de hondeneigenaren geeft hun hond droogvoer, 25% van de eigenaren
geeft natvoer, 23% geeft vers vlees/verse vis, 10% geeft hun hond ander voedsel. Dit
andere voedsel betreft voornamelijk brood (3 eigenaren), groenten (3 eigenaren) en
pens (2 eigenaren) (grafiek 11). Het percentage eigenaren dat alleen droogvoer geeft
aan hun hond is 49%. In 1993 was het percentage eigenaren dat hun hond alleen
droogvoer gaf 31%, dit is significant lager dan de nu gevonden 49%.
88% van de katteneigenaren geeft hun kat droogvoer, 72% geeft hun kat natvoer en
16% geeft hun kat vers vlees of verse vis (grafiek 11). Het percentage
katteneigenaren dat hun kat alleen droogvoer geeft is 20%, hierover staan geen
gegevens vermeld in het onderzoek van Molenbroek in 1996.

32

Inventarisatie van tandheelkundige afwijkingen en de mate van gebitsverzorging bij honden en katten
aangeboden bij de UKG. – Drs. S. Bonninga

Grafiek 11 Percentages dieren dat droogvoer, natvoer, vers of ander voer krijgt

5.3.2 Tussendoortjes
18% van de hondeneigenaren geeft hun hond wel eens een hapje van hun eigen
eten als tussendoortje. 68% geeft hun hond wel eens een speciaal tussendoortje
voor honden, 53% geeft hun hond wel eens een speciaal tussendoortje wat goed is
voor het gebit van de hond.
4% van de katteneigenaren geeft hun kat wel eens als tussendoortje een hapje van
hun eigen eten. 40% van de katteneigenaren geeft hun kat wel eens een speciaal
tussendoortje voor katten, 24% geeft hun kat wel eens een speciaal tussendoortje
wat goed is voor het gebit van de kat.

5.3.3 Voerfrequentie
Van één hond is de voerfrequentie onbekend, het genoemde percentage heeft
betrekking op de honden waarvan dit wel bekend is. In onderstaande tabellen (tabel
22 & tabel 23) staat hoeveel eigenaren de genoemde voerfrequenties aanhouden.
De meeste hondeneigenaren geven hun hond twee keer per dag te eten (62,5%). De
meeste katteneigenaren laten het eten van hun kat de hele dag staan (48%).
Tabel 22 Voerfrequentie Hond

Tabel 23 Voerfrequentie Kat

Voerfrequentie Aantal Percentage
1x per dag
17
14,5
2x per dag
73
62,5
3x per dag
17
14,5
hele dag
6
5
anders
4
3,5
Totaal
118
100

Voerfrequentie Aantal Percentage
1x per dag
0
0
2x per dag
6
24
3x per dag
4
16
hele dag
12
48
anders
3
12
Totaal
25
100
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5.3.4 Home care
16% van de hondeneigenaren geeft aan het gebit van hun hond wel eens te poetsen.
6% van de hondeneigenaren geeft hun hond flostouw, 49% geeft hun hond
dentalsticks. 21% geeft aan op een andere manier het gebit van hun hond te
verzorgen (grafiek 12). In de meeste gevallen is dit het geven van een kauwbot (12
eigenaren), 4 eigenaren geven aan wel eens zelf wat tandsteen te verwijderen met
een ‘krabbertje’, 2 eigenaren doen iets in het drinkwater en 1 eigenaar gebruikt
algenpoeder. In 1993 poetste 13% van de hondeneigenaren het gebit van hun hond,
het nu gevonden percentage van 16% is niet significant hoger.

Grafiek 12 Percentage eigenaren dat het gebit van hun huisdier poetst of flostouw, dentasticks of
iets anders geeft

12% van de katteneigenaren geeft hun kat dentabits, 8% van de katteneigenaren
geeft aan iets anders te doen om het gebit van hun kat te verzorgen (grafiek 12). Bij
één eigenaar is dit vloeistof door het drinkwater, de andere eigenaar geeft speciale
Oral brokjes.

5.3.5 Laatste gebitsbehandeling
Van 29% van de honden is het onbekend wanneer de laatste gebitsbehandeling is
geweest. Van de 71% waarvan dit wel bekend is, heeft 57,5% nog nooit een
gebitsbehandeling gehad. 12% heeft onlangs (d.w.z. de afgelopen twee jaar) een
gebitsbehandeling gehad, de andere 1,5% heeft langer dan twee jaar geleden de
laatste gebitsbehandeling gehad (tabel 24).
Van 48% van de katten is het onbekend wanneer de laatste gebitsbehandeling is
geweest. Van de 52% waarvan dit wel bekend is, heeft 36% nog nooit een
gebitsbehandeling gehad. 8% heeft onlangs (d.w.z. de afgelopen twee jaar) een
gebitsbehandeling gehad, de andere 8% heeft langer dan twee jaar geleden de
laatste gebitsbehandeling gehad (tabel 24).
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Tabel 24 Laatste gebitsbehandeling - Hond & Kat

Hond
Aantal
Onbekend
34
Nooit
68
Onlangs (<2 jr) 14
>2 jr geleden
2
Totaal 118

Percentage
29
57,5
12
1,5
100

Kat
Aantal
12
9
2
2
25

Percentage
48
36
8
8
100

5.3.6 Verschijnselen
In de tabellen hieronder staat hoeveel eigenaren aangeven dat hun hond (tabel 25)
of kat (tabel 26) de genoemde verschijnselen vertoont.
Tabel 25 Percentage eigenaren dat aangeeft dat de genoemde verschijnselen van toepassing zijn op
hun hond

Verschijnsel
Snel eten
Langzaam eten
Weglopen tijdens het eten
Eten uit de bek laten vallen
Vocalisaties
Scheve kop tijdens het eten
Stinken uit de bek
Krabben aan de bek
Veel speekselen
Pijnuitingen
Braken
Slechte eetlust

Percentage hondeneigenaren
40
10
14
5
1
1
30
2,5
9
0
7
7

Tabel 26 Percentage eigenaren dat aangeeft dat de genoemde verschijnselen van toepassing zijn op
hun kat

Verschijnsel
Snel eten
Langzaam eten
Weglopen tijdens het eten
Eten uit de bek laten vallen
Vocalisaties
Scheve kop tijdens het eten
Stinken uit de bek
Krabben aan de bek
Veel speekselen
Pijnuitingen
Braken
Slechte eetlust

Percentage katteneigenaren
28
4
32
4
0
4
24
0
0
0
20
4

5.3.7 Kauwen op harde dingen (hond)
Kauwen op stokken doet 48% van de honden, 5% kauwt wel eens op stenen, 41% op
botten en 24% kauwt wel eens op andere dingen. Deze andere dingen zijn onder
andere speeltjes (13 honden), gedroogde huid (8 honden), pezen (3 honden) en
gedroogde varkensoren (2 honden).
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5.3.8 Hijgen (hond)
Aangezien hijgen predisponerend voor gingivitis kan zijn, stond op de vragenlijst voor
de eigenaren ook de vraag of hun hond veel hijgt. 111 eigenaren hebben ingevuld of
hun hond veel hijgt of niet, hiervan vindt 20% dat hun hond veel hijgt (zie ook
paragraaf 5.4.6).

5.4 Verbanden met externe factoren
5.4.1 Relatie type voer en aanwezigheid tandplaque/-steen
Het percentage honden dat alleen droogvoer
(uitgezonderd tussendoortjes) krijgt en
tandplaque heeft, is 86%. Bij de honden die
ook nog iets anders (natvoer, vers vlees)
naast het droogvoer te eten krijgen is dit
90%. Het verschil tussen deze twee groepen
is niet significant.
Het percentage honden met tandsteen dat
alleen droogvoer krijgt is 84%. Bij honden die
naast het droogvoer ook ander voedsel
(natvoer of vers vlees) krijgen is dit 97%
(grafiek 13). Dit verschil blijkt na uitvoering
van een Independent Samples T-test
significant te zijn.
Grafiek 13 Percentage honden met
tandsteen per type voer

Het percentage katten met tandplaque is 100%, hier kunnen verder geen uitspraken
worden gedaan over de samenhang met het soort voer. Het percentage katten dat
alleen droogvoer krijgt met tandsteen is 100%, bij katten die naast het droogvoer
ook nog wat anders te eten krijgen is dit 95%. Het verschil tussen deze twee groepen
is echter niet significant.

5.4.2 Relatie voerfrequentie en aanwezigheid tandplaque/-steen
Bij honden is er geen significant verband tussen de voerfrequentie en het aanwezig
zijn van tandplaque en/of tandsteen.
Bij katten is het verband met tandplaque niet te berekenen.

5.4.3 Relatie voorkeur hard/zacht voedsel en gebitsstatus
Van twee honden is de voorkeur voor hard of zacht voedsel onbekend, de genoemde
percentages gaan over de honden waarvan dit wel bekend is.
Met een One-way ANOVA blijkt dat er bij de honden alleen een significant verschil is
tussen de groepen met betrekking tot de pocketdiepte van element 404 en 208
(tabel 27). Vervolgens is er met een Independent Samples T-test gekeken tussen
welke groepen dit verschil significant is.
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Voorkeur zacht – voorkeur hard: Honden met een voorkeur voor hard voedsel
hebben significant diepere pockets van de elementen 404 en 208 dan honden met
een voorkeur voor zacht voedsel.
Tabel 27 Gemiddelde Pocketdiepte (mm) per voedselvoorkeur Hond

Element
404
208

Voorkeur hard
3,1
2,2

Voorkeur zacht
1,8
1,6

Geen Voorkeur
2,5
2,2

Voorkeur zacht – Geen voorkeur: Honden zonder voorkeur voor hard of zacht
voedsel hebben significant diepere pockets van de elementen 404 en 208 dan
honden met een voorkeur voor zacht voedsel.
Voorkeur hard – Geen voorkeur: Honden met een voorkeur voor hard voedsel
hebben een significant diepere pocket bij het element 404. Voor het element 208 zit
er geen significant verschil in pocketdiepte tussen de twee groepen.
Bij katten blijkt er na uitvoering van een One-way ANOVA alleen een significant
verschil te bestaan in de pocketdiepte van element 108 (tabel 28). Met een
Independent Samples T-test blijkt dat de pocketdiepte van element 108 significant
groter is bij katten met een voorkeur voor zacht voedsel, in vergelijking met katten
met een voorkeur voor hard voedsel. De groep katten zonder voorkeur is te klein om
hier betrouwbare uitspraken over te kunnen doen.
Tabel 28 Gemiddelde Pocketdiepte (mm) per voedselvoorkeur Kat

Element
108

Voorkeur hard
0,7

Voorkeur zacht
1,4

Geen Voorkeur
1,7

5.4.4 Relatie verschijnselen met gebitsstatus
Met de Chi-kwadraat toets zijn de verschijnselen snel eten, weglopen tijdens het
eten en stinken uit de bek tegen alle onderdelen van gebitsstatus uitgezet bij
honden. Er zijn geen berekeningen uitgevoerd met de andere verschijnselen
aangezien er steeds minder dan 12 dieren de betreffende verschijnselen vertoonden
en hier dus geen betrouwbare uitspraak over gedaan kan worden. Het blijkt dat er bij
honden met mobiele gebitselementen significant vaker (75% tegenover 24%) door
de eigenaar wordt aangegeven dat ze uit de bek stinken vergeleken met honden
zonder mobiele elementen. Verder blijkt dat honden met gebitselementen met een
afwijkende stand significant vaker uit hun bek stinken volgens de eigenaar dan
honden zonder gebitselementen met afwijkende stand (38,5% tegenover 27,5%).
De onderzochte groep katten is te klein om betrouwbare uitspraken te doen over de
relatie tussen bepaalde verschijnselen en de gebitsstatus.

5.4.5 Relatie laatste gebitsbehandeling met gebitsstatus
Hieronder wordt gekeken naar de hoeveelheid tandsteen, de aanwezigheid van
gingivitis en de pocketdieptes bij dieren die wel of niet onlangs, dat wil zeggen
minder dan twee jaar geleden, een gebitsbehandeling hebben ondergaan.
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Er kan bij honden geen significant verband tussen de hoeveelheid tandsteen en het
al dan niet onlangs een gebitsbehandeling hebben ondergaan, aangetoond worden.
74% van de honden die niet onlangs nog een gebitsbehandeling hebben ondergaan,
heeft gingivitis. Van de honden die onlangs wel een gebitsbehandeling hebben
ondergaan, heeft 93% gingivitis. Het verschil tussen deze twee groepen is significant.
Er kan geen significant verband worden aangetoond tussen het hebben van te diepe
pockets en het al dan niet onlangs een gebitsbehandeling hebben ondergaan.
Bij de katten kan hier geen uitspraak over gedaan worden omdat er te weinig
gegevens bekend zijn.

5.4.6 Relatie hijgen met gingivitis (hond)
Na uitvoering van een Chi-kwadraat toets kan er geen significant verband
aangetoond worden tussen veel hijgen en het voorkomen van gingivitis bij honden.

5.4.7 Relatie poetsen met gebitsstatus (hond)
Er kan na uitvoering van een Independent Samples T-test geen significant verschil
aangetoond worden tussen honden waarvan het gebit wel wordt gepoetst en
honden waarbij dit niet gebeurt en de gebitsstatus. Honden waarvan het gebit wordt
gepoetst zitten gemiddeld wel in een lagere tandsteenklasse: 1,6 bij honden waarvan
het gebit niet wordt gepoetst en 1,4 bij honden waarvan het gebit wel wordt
gepoetst, maar dit verschil is dus niet significant.

5.5 Adviezen dierenarts
5.5.1 Adviezen die door de dierenarts worden verstrekt
De voorlichting over de gebitsverzorging bij honden vindt bij veel praktijken plaats
tijdens het speciale puppyspreekuur. Sommige praktijken adviseren wel bij
hondeneigenaren om het gebit van hun hond te poetsen maar niet bij katten omdat
ze dit niet haalbaar vinden (bijvoorbeeld casus 70). Verder is er een aantal praktijken
dat wel mondwater en poetsspullen in huis heeft, maar dit niet standaard adviseert.
Pas na een behandeling aan het gebit geven zij de eigenaren advies om een volgende
behandeling te voorkomen.
Van 103 dierenartsenpraktijken is bekend welke adviezen zij aan eigenaren geven die
voor het eerst bij hun op de praktijk komen. In onderstaande tabel 29 staat het
percentage praktijken dat standaard aan eigenaren het betreffende advies geeft.
Tabel 29 Adviezen

Advies
Poetsen
Brokjes
Dentalsticks
Mondwater

Percentage praktijken
81
72
21
17
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5.5.2 Verband tussen advies om te poetsen en aantal eigenaren dat het
gebit van hun hond poetst
Hondeneigenaren die bij een dierenartsenpraktijk komen waar het poetsen van het
gebit wordt geadviseerd, poetsen significant vaker het gebit van hun hond dan
eigenaren aan wie dit niet is geadviseerd. 16 praktijken adviseren niet standaard aan
eigenaren om het gebit te gaan poetsen, bij deze praktijken poetst ook geen enkele
eigenaar het gebit van zijn/haar hond. Bij de 71 praktijken waar wel standaard wordt
geadviseerd om te poetsen, zijn er 19 eigenaren die poetsen (27%).
Er is geen significant verband tussen het adviseren om brokjes te voeren door de
praktijk en het aantal eigenaren dat brokjes voert aan de hond of kat.
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6. Conclusie
6.1 Conclusie literatuuronderzoek
Er zijn veel verschillende oorzaken voor het ontstaan van gebitsafwijkingen. Ten
eerste zijn er de erfelijke/genetisch oorzaken, deze kunnen zoveel mogelijk
ondervangen worden met een goed fokbeleid. Ten tweede zijn er vooral de
voedingsgerelateerde oorzaken. Deze kunnen goed worden aangepakt door
informatievoorziening naar de eigenaren toe over juiste voeding, tussendoortjes en
andere manieren van gebitsverzorging waaronder vooral ook het poetsen van het
gebit.

6.2 Conclusie inventarisatie
Het gevonden percentage honden met gingivitis in dit onderzoek is 77%, dit is
significant lager dan de in 1993 gevonden 90%. Het gevonden percentage katten met
gingivitis is nu 96%, dit is significant hoger dan de in 1996 gevonden 58%. Ondanks
deze verschillen zijn parodontale aandoeningen (gingivitis en parodontitis) nog
steeds de meest voorkomende gebitsafwijkingen bij zowel honden als katten.
De meeste dierenartsenpraktijken (meer dan 80%) adviseren honden- en
katteneigenaren om het gebit van hun huisdier te gaan poetsen en/of om speciale
tussendoortjes te geven en brokjes te voeren om het gebit te onderhouden. Het
percentage hondeneigenaren dat het gebit van hun hond poetst is echter vrij laag
(16%), hier is dus nog steeds een rol weggelegd voor de dierenarts. Het percentage
eigenaren dat hun hond alleen droogvoer geeft is significant gestegen ten opzichte
van het percentage in 1993 (31% tegenover 49%). Ondanks deze aandacht voor
gebitsverzorging komen er nog steeds veel gebitsafwijkingen voor bij honden en
katten. Het is daarom van belang dat er bij elk bezoek aan de dierenarts ook even
naar het gebit gekeken wordt om zo tijdig problemen te herkennen en te
voorkomen.
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7. Discussie
Populatie
Allereerst valt het in twijfel te trekken in hoeverre de dieren die op de UKG worden
aangeboden als aselecte steekproef van de Nederlandse populatie honden en katten
kunnen worden gezien. In de eerste plaats vanwege het feit dat deze dieren wat
mankeren en volledig gezonde dieren dus al bij voorbaat uitgesloten zijn van het
onderzoek. Bovendien worden de dieren die op de UKG komen in een specialistisch
centrum behandeld. Dit zou kunnen betekenen dat hier relatief meer bijzondere
ziektegevallen behandeld worden dan elders. Zo heeft de aanwezigheid van de
afdeling oncologie waarschijnlijk tot gevolg dat er relatief veel oudere dieren op de
UKG behandeld worden.
Het aantal onderzochte katten (25) is eigenlijk te klein om hier uitspraken over te
doen met betrekking tot de gehele populatie. Om betrouwbare conclusies te kunnen
trekken, is er een groep van meer dan 30 dieren nodig.
Leeftijdsklassen
Het aantal honden in de leeftijdsklasse ‘jong’ is eigenlijk te laag (17) om hier
uitspraken over te kunnen doen. Voor de katten geldt dit voor alle leeftijdsklassen.
Occlusie
Het type occlusie was in sommige gevallen lastig te bepalen omdat de
beademingstube al was ingebracht. In gevallen van milde malocclusie is het dus
mogelijk dat de occlusie foutief als ‘normaal’ is beoordeeld. Als de bek niet dicht is
geweest kan er niks over de occlusie gezegd worden. Alleen in gevallen van extreme
malocclusie kon er dan een oordeel gegeven worden. De stand van de individuele
elementen kon wel beoordeeld worden.
Tandplaque en tandsteen
Er zijn bij deze inventarisatie juist meer honden en katten met tandsteen gevonden
dan in 1993 en 1996, terwijl verwacht werd dat de gebitsstatus verbeterd zou zijn.
Dit verschil kan komen doordat er nu kritischer is gekeken. De aanwezigheid van
tandplaque en tandsteen is niet alleen met het blote oog, maar ook met behulp van
een sonde bepaald. Tandplaque verwacht je eigenlijk bij 100% van de dieren te
vinden, aangezien enkele uren na het poetsen alweer tandplaque ontstaat [Beertsen
e.a. 2009; Robben e.a. 2007]. Niet alle elementen zijn gecontroleerd op tandplaque
en er is geen kleuring uitgevoerd, dit is een nog gevoeligere methode om tandplaque
aan te tonen [Jeganathan et al. 1996]. Met een kleuring zou er waarschijnlijk wel bij
100% van de dieren tandplaque worden gevonden.
Gingivitis
Het blijkt dat honden die de laatste twee jaar een gebitsbehandeling hebben
ondergaan, significant vaker (93%) gingivitis hebben vergeleken met honden die niet
onlangs een gebitsbehandeling hebben ondergaan (74%). Het lijkt er dus op dat
honden die een gebitsbehandeling krijgen, dit krijgen omdat ze ook daadwerkelijk
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een slechtere gebitsgezondheid hebben en een gebitsbehandeling dus ook harder
nodig hebben.
Bij honden komt er significant vaker gingivitis voor rond de elementen in de maxilla
doordat daar ook vaker tandsteen (en dus ook meer tandplaque) zit. Bij katten kon
dit verband niet worden aangetoond doordat de onderzochte groep te klein was.
Pocketdiepte
De pocketdiepte geeft wel een indicatie van de parodontale status maar om volledig
te zijn zou ook de gingivarecessie opgemeten moeten worden. Het aantal millimeters
gingivarecessie en het aantal millimeters pocketdiepte opgeteld is het totale verlies
aan parodontale aanhechting.
Er zijn voornamelijk te diepe pockets bij de elementen in de maxilla doordat daar
ook vaker gingivitis voorkomt (door veel tandplaque en tandsteen).
Fracturen
Er zijn relatief veel honden en katten met fracturen van elementen (met name de
canini) in de maxilla. Dit komt mogelijk doordat de canini van de maxilla het meest
uitsteken en hierdoor gevoeliger zijn voor trauma.
Tandresorptie
In eerste instantie was het de bedoeling van dit onderzoek om ook het voorkomen
van tandresorptie (TR) te scoren. Er was echter niet genoeg ervaring in het
herkennen van TR. Deze diagnose kan pas definitief bevestigd of uitgesloten worden
na het nemen van een röntgenfoto. Hierdoor zouden er veel vals negatieve
resultaten kunnen ontstaan. Alleen in geval van ernstige TR is de diagnose zonder
röntgenfoto te stellen.
Cariës
Er is bij de inventarisatie niet meer gelet op het voorkomen van cariës, vandaar dat
dit onderdeel ontbreekt bij de resultaten.
Relatie tot ras
Er komt meer tandsteen voor bij kruisingen dan bij rashonden, hier kan geen goede
verklaring voor worden gegeven. Bij rashonden zijn er juist vaker mobiele
gebitselementen. Dit komt waarschijnlijk doordat rashonden vaker een extremere
schedelvorm hebben wat effect heeft op het gebit (brachycephalen zoals Bulldogsoorten, Mopshond etc. hebben vaak mobiele gebitselementen).
Bij raskatten was de pocketdiepte significant groter dan bij huiskatten, dit kan
verklaard worden doordat raskatten verder doorgefokt zijn op uiterlijke kenmerken
en daardoor de gezondheid van het gebit is achtergebleven.
Vragenlijst eigenaren
Mogelijk hebben sommige eigenaren bij vraag 8 (‘wanneer is de laatste
gebitsreiniging uitgevoerd?’) de datum van het laatste dierenartsenbezoek ingevuld
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ongeacht of er toen wel of niet wat aan het gebit is gedaan. Deze komt namelijk niet
altijd overeen met de datum van de laatste gebitsreiniging die de
dierenartsenpraktijk aangeeft.
Sommige eigenaren hebben wel aangegeven dat ze dental sticks geven, maar niet
dat ze een tussendoortje geven dat goed is voor het gebit. Ook zijn er eigenaren die
wel aangeven een tussendoortje voor het gebit te geven, maar niet aangeven iets
aan gebitsverzorging te doen. Hieruit kan opgemaakt worden dat eigenaren zich niet
altijd bewust zijn van wat ze precies aan hun huisdier geven.
Verschijnselen
Op de vragenlijst voor de eigenaren is ook gevraagd naar weglopen tijdens het eten,
krabben aan de bek, braken en een verminderde eetlust. Er moet rekening mee
gehouden worden dat er bij ‘weglopen’ ook dieren worden meegeteld waarvan de
etensbak de hele dag blijft staan en dat er wellicht ook dieren bij zitten die om een
andere reden dan een gebitsprobleem een aversie tegen eten hebben ontwikkeld.
Van de honden die volgens de eigenaar wel eens krabben aan de bek hebben er een
aantal last van atopie, dit verschijnsel hoeft dus niet altijd te duiden op een
gebitsprobleem. Dieren die wel eens braken of een verminderde eetlust hebben
kunnen ook last hebben van problemen van het maag-darmkanaal. Bovendien
braken katten sowieso regelmatig in de vorm van haarballen.
Kauwen op harde dingen
42% van de eigenaren geeft aan dat hun hond wel eens op een bot kauwt, terwijl
10% van de eigenaren aangeeft een kauwbot te geven als gebitsverzorging. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat het geven van een bot niet altijd als gebitsverzorging
wordt gezien. Bij ‘kauwen op harde dingen’ wordt ook aan aantal dingen (zoals
speeltjes, gedroogde huid, pezen en varkensoren) genoemd die goed zijn voor het
gebit door de mechanische werking tegen tandplaque.
Droogvoer en tandsteen
Het percentage katten dat alleen droogvoer krijgt met tandsteen is 100%, bij katten
die naast het droogvoer ook nog wat anders te eten krijgen is dit 95%. Dit lijkt
tegenstrijdig maar het verschil tussen deze twee groepen is niet significant en de
onderzochte groep katten is – zoals eerder vermeld – eigenlijk te klein om op
significantie te toetsen.
Poetsen
Er kan geen significant verschil in gebitsstatus worden aangetoond tussen honden
waarvan het gebit wel en niet gepoetst wordt. Dit komt waarschijnlijk doordat de
groep honden waarvan het gebit gepoetst wordt, te klein is (19 honden). Het is ook
mogelijk dat eigenaren die op de vragenlijst hebben aangegeven het gebit van hun
hond te poetsen, dit slechts sporadisch doen.
Vragenlijst dierenartsenpraktijken
De dierenartsenpraktijken die aangeven het advies aan eigenaren te geven om het
gebit van hun hond (/kat) te poetsen doen dit actief bij het eerste consult of door
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middel van een puppyconsult. Sommige dierenartsenpraktijken geven pas het advies
om te poetsen als er een probleem met het gebit is en/of na een gebitsbehandeling.
Ook zijn er dierenartsenpraktijken die wel poetsspullen in huis hebben maar deze
alleen verkopen als eigenaren er zelf naar vragen. Praktijken die pas advies geven om
te poetsen na gebitsproblemen of vragen van de eigenaren, zijn niet opgenomen in
de categorie ‘adviesgevend over poetsen’.
Vergelijking gebitsverzorging met voorgaande inventarisaties
Er kan niet goed worden nagegaan of dierenartsenpraktijken nu daadwerkelijk meer
aandacht hebben voor het gebit van honden en katten omdat dit niet is onderzocht
bij de inventarisaties in 1993 en 1996. Wat betreft de gebitsverzorging door de
eigenaren (‘home care’) kan dit alleen vergeleken worden met de inventarisatie uit
1993 bij honden omdat er bij de inventarisatie uit 1996 geen gegevens over home
care bekend zijn.
Hondeneigenaren geven nu meer droogvoer dan in 1993, dit kan komen door de
toegenomen bewustwording van het belang van droogvoer voor het gebit.
Bovendien is het geven van droogvoer zowel financieel gezien als tijdtechnisch
laagdrempelig.
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Bijlage I – Formulier Hond
Gebitsinventarisatie Hond

Datum: … /… /2012

Naam hond:
Ras:
Naam eigenaar:
Eigen dierenarts:
(of patiëntensticker)









Schedeltype
 Normaal
 Lang
 Kort
Type occlusie
 Normaal
 Overbeet
 Onderbeet
 Tangbeet
 Open beet
Aantal elementen
 Normaal (totaal 42)
 Te weinig (oligodontie), nl. …………
 Te veel (polydontie), nl. ……….
Afwijkingen v/d elementen
Tandsteen (mbv sonde)
Afwijkingen v/h parodontium
Gingivitis (o)/parodontitis (*)
 Pockets meten met pocketsonde

Rechtsboven

Linksboven

Rechtsonder

Element
104
204
304
404
108
409
208
309

Pocketdiepte (mm)

Linksonder

Tandplaque
Tandsteen(1-4)
Slijtage
Loszitten
Ontbreekt
Tandresorptie
Pulpaopening
Fractuur
Cariës
Gingivitis
Afwijkende stand
Afwijkende kleur
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Bijlage II – Formulier Kat
Gebitsinventarisatie Kat

Datum: … /… /2012

Naam kat:
Ras:
Naam eigenaar:
Eigen dierenarts:
(of patiëntensticker)









Schedeltype
 Normaal
 Lang
 Kort
Type occlusie
 Normaal
 Overbeet
 Onderbeet
 Tangbeet
 Open beet
Aantal elementen
 Normaal (totaal 30)
 Te weinig (oligodontie), nl. …………
 Te veel (polydontie), nl. ……….
Afwijkingen v/d elementen
Tandsteen (mbv sonde)
Afwijkingen v/h parodontium
Gingivitis (o)/parodontitis (*)
 Pockets meten met pocketsonde

Rechtsboven

Linksboven

Rechtsonder

Element
104
204
304
404
108
409
208
309

Pocketdiepte (mm)

Linksonder

Tandplaque
Tandsteen(1-4)
Slijtage
Loszitten
Ontbreekt
Tandresorptie
Pulpaopening
Fractuur
Cariës
Gingivitis
Afwijkende stand
Afwijkende kleur

49

Inventarisatie van tandheelkundige afwijkingen en de mate van gebitsverzorging bij honden en katten
aangeboden bij de UKG. – Drs. S. Bonninga

Bijlage III – Vragenlijst Eigenaren
VRAGENLIJST MET BETREKKING TOT HET GEBIT VAN UW HUISDIER
Voor een inventarisatie van de gebitsproblemen bij honden en katten is het van belang om
te weten wat er thuis voor dingen gebeuren die van invloed kunnen zijn op het gebit.
Daarom vraag ik u deze vragenlijst in te vullen zodat ik kan kijken of er een verband is tussen
het eetgedrag van het dier, de mate van gebitsverzorging door de eigenaar en de status van
het gebit van het huisdier.
Alvast vriendelijk bedankt!
Sanne Bonninga
Naam eigenaar: ………………………………………………………………………………………
Naam betreffende huisdier: ……………………………………………………………………
1. Wat voor soort voedsel krijgt uw huisdier? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Droogvoer (brokjes)
 Natvoer (blikje/zakje)
 Vers vlees/verse vis
 Anders, nl. …………………………………………………………………………………………………
2. Geeft u uw huisdier tussendoortjes? Zo nee, ga naar vraag 3. Zo ja, wat geeft u dan?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Een klein hapje van wat ik zelf ook eet
 Speciale tussendoortjes voor huisdieren
 Tussendoortjes die goed zijn voor het gebit (dental sticks, dentabits…)
3. Hoe vaak geeft u uw huisdier te eten per dag?
 1x
 2x
 3x
 Er staat de hele dag eten
 Anders, nl. …………………………………………………………………………………………………
4. Aan wat voor soort voeding geeft uw huisdier de voorkeur?
 Zacht voedsel
 Hard voedsel
 Anders, nl. …………………………………………………………………………………………………
5. Als uw huisdier eet vertoont deze dan nog opvallend gedrag tijdens het eten zoals:
(aankruisen wat van toepassing is)
 Heel snel eten
 Heel langzaam eten
 Tussendoor weglopen
 Eten uit de bek laten vallen
 Geluid maken (piepen, blaffen, miauwen…)
 Met scheve kop eten
6. Doet u zelf iets specifieks om het gebit van uw huisdier gezond te houden? Zo ja, wat
doet u dan? (aankruisen wat van toepassing is)
 Tandenpoetsen
 Flosdraad
 Dental sticks
 Anders, nl. …………………………………………………………………………………………………

Z.O.Z. voor het vervolg van de vragenlijst
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7. Welke van onderstaande dingen zijn van toepassing op u huisdier? (meerder
antwoorden mogelijk)
 Stinken uit de bek
 Krabben aan de bek
 (veel) speekselen
 Pijnuitingen tijdens het eten
 Braken
 Slechte eetlust
8. Wanneer is de laatste gebitsreiniging (bij de dierenarts) uitgevoerd? . . /. . /. . . .
9. Zijn er ook andere ingrepen aan het gebit van uw huisdier uitgevoerd bij de
dierenarts? (denk hierbij bijvoorbeeld aan het trekken van tanden/kiezen) Ja / Nee
10. Voor hondeneigenaren: Kauwt uw huisdier wel eens op een van onderstaande
dingen? (aankruisen wat van toepassing is)
 Stokken
 Stenen
 Botten
 Andere harde dingen, nl. …………………………………………………………………………..
11. Voor hondeneigenaren: Ademt uw huisdier veel door de bek (hijgen)? Ja / Nee

Bedankt!
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Bijlage IV – Vragenlijst Dierenartsen
VRAGENLIJST DIERENARTSEN
Naam kliniek/dierenarts: ………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………..
Naam patiënt: ……………………………………………………......................................(hond/kat)
Datum 1e keer bellen: . . /. . /2012
 Wanneer is het dier voor het laatst bij de dierenarts geweest?
../../....
 Is er toen iets opgevallen aan het gebit?
o Nee
o Ja, namelijk:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
 Wanneer heeft de laatste gebitsbehandeling plaatsgevonden?
../../...
o Wat is er toen precies gebeurd?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
 Welke adviezen zijn er aan de eigenaar gegeven omtrent het gebit?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Bevindingen van inventarisatie doorgeven
o Indien behandeling nodig  dierenarts zelf / UKG?
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