Gebitsverzorging bij de kat
Het gebit is voor een kat erg belangrijk. En dus is het ook belangrijk
gebitsproblemen op tijd te behandelen. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van
de katten boven de 3 jaar gebitsproblemen heeft. In deze voorlichtingsbrief willen
wij u informeren over het onderhoud en vooral behoud van het gebit van uw kat.
Als uw kat op controle komt voor de jaarlijkse vaccinatie kijken wij de kat na en
dus ook het gebit wordt nagekeken. Vaak zien wij dan beginnende en soms ook
wat ergere gebitsproblemen.
Dit komt omdat u als eigenaar vaak niks merkt aan de kat, ondanks dat de kat last
van het gebit heeft. En u waarschijnlijk ook niet in de bek van de kat kijkt.
De meest voorkomende klacht van een kat die last van het gebit heeft is stank en
moeite met het eten van de brokjes. Dit wordt veroorzaakt omdat er een
ontsteking in de bek is ontstaan door tandplaque.
De vorming hiervan heeft te maken met voeding, samenstelling van het speeksel
en de verzorging van het gebit door onder andere de eigenaar.
Belangrijk als u merkt dat de kat last van het gebit heeft is op tijd te behandelen.
Vaak is het noodzakelijk onder narcose het gebit van de kat na te kijken en het
tandplaque en eventueel tandsteen te verwijderen.
De stank uit de bek wordt niet veroorzaakt door de tandsteen, maar door de
tandplaque. Die veroorzaakt de ontsteking en daardoor de stank. Tandsteen is
verkalkte tandplaque.
Maar wat kunt u doen als eigenaar om dit te voorkomen?
Er zijn verschillende mogelijkheden, maar tandplaque is nooit helemaal te
voorkomen, er zijn immers mensen die 3x per dag hun tanden poetsen en nog
tandplaque en tandsteen krijgen.
Voeding
De voeding speelt een belangrijke rol in de voorkoming van gebitsproblemen.
Brokken geven is absoluut aan te raden. Er zijn speciale brokken om de vorming
van tandplaque tegen te gaan. Bijvoorbeeld dental van Royal Canin. Het is
wetenschappelijk bewezen dat voeding tandsteenvorming verminderd.
Tanden poetsen
Poetsen is de beste methode om tandvlees en tandsteenproblemen op te lossen.
Katten die volwassen zijn en het tandenpoetsen niet gewend zijn zullen het
waarschijnlijk niet toe laten dat u met een tandenborstel gaat poetsen.
U kunt eerst proberen om met uw vinger de lippen iets over de tand te bewegen
om daarmee wat wrijving over de tand te hebben.

Als de kat dit goed toe laat kunt u proberen om met een gaasje om uw vinger
over de tanden heen te gaan.
Dit zou u kunnen doen met een tandpasta voor dieren waar een lekker smaakje
aan zit, zodat het een lekkernij word voor de kat.
We realiseren ons dat poetsen bij een volwassen kat een probleem kan zijn, want
ze zijn het niet gewend en er is vrij lastig bij te komen.
Spoelmiddelen
Wij hebben ook spoelmiddelen die u door het water kunt geven, ook die
verminderen de tandsteenvorming.
Als u nog meer info wenst over gebitsverzorging bij de kat kunt u altijd contact
opnemen met de praktijk.

