DANS
TANDHEELKUNDE

DOE JIJ EVEN DE (GRATIS) GEBITSCONTROLES?
AAAGH! WAAR MOET IK ALLEMAAL OP LETTEN?
Er is steeds meer aandacht voor de tandheelkunde bij onze huisdieren. Denk maar
aan de maand van het gebit in februari met alle radio en tv reclames die erbij horen.
Maar ook tijdens vaccinatie-, puber- en consulten om andere redenen is een goede
bekinspectie van groot belang. Grote kans dus, dat jij hier ook mee te maken krijgt! Is
jou al eens gevraagd om een gebitscontrole uit te voeren? Na het bijwonen van deze
lezing weet jij waar je op moet letten!
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Een goede bekinspectie begint bij de gesloten bek. Is de bek schoon? Stinkt het? Hoe
is de stand van de elementen? We beginnen met het bekijken van een aantal foto’s van
dieren met bijzonderheden die je aan de buitenkant al kan zien, dus zonder dat je een
lip hebt opgetild.
Daarna til je de lippen op. Hoe is de stand van het gebit? En, mocht er een afwijkende
stand zijn, is deze functioneel of niet? Zijn alle elementen gewisseld of zie je gelijktijdig
melk- en permanente elementen staan?
Hoeveel elementen tel je? Wat is een handig trucje bij het tellen van de elementen?
Missen er elementen?
Vervolgens inspecteer je alle elementen en het tandvlees. Hoe zie je ook alweer
het verschil tussen gingivitis en parodontitis? Het is belangrijk om hier onderscheid
tussen te kunnen maken. Hoe beoordeel je eigenlijk of er sprake is van een goede
mondgezondheid? Zie je afgebroken of afgesleten elementen? Zie je diktes of
misschien wel aanwijzingen voor tooth resorption bij de kat?
We maken de lezing interactief; bij het bespreken van een heleboel foto’s van hondenen kattenbekjes wil ik weten wat je ziet en wat je adviseert… Is alleen homecare
voldoende of moeten de eigenaren een afspraak maken voor een gebitsbehandeling?
Vanaf nu doe jij de controles in jouw praktijk en reken maar dat je vanaf nu een stuk
meer zult zien in een bek!
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