© DAP De Vrijheid
Hoogstraten

www.dapdevrijheid.be

21-07-2020

ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 17
MIJN HOND/KAT HEEFT EEN SLECHT RUIKENDE ADEM!

Een slecht ruikende adem komt niet alleen bij mensen voor, ook onze huisdieren
kunnen er last van hebben. Voor het baasje en zijn familie is dit natuurlijk niet zo
aangenaam. Maar geen nood: in de meeste gevallen weet uw dierenarts er wel raad
mee. Eerst moeten we echter nagaan waar het probleem aan ligt.
Oorzaken
Een slecht ruikende adem kan verschillende oorzaken hebben:
-

Uw dier heeft een afwijking aan de lever of de nieren. Deze organen dienen
om alle gifstoffen te verwijderen uit het lichaam, maar wanneer hun functie het
laat afweten, stapelen deze gifstoffen zich op in het bloed en dat kan zich
uiten door een slechte mondgeur. In dit geval zullen er vermoedelijk nog
andere klachten zijn, met name braken, veel drinken en minder eten.

-

In de mond van het dier bevindt zich een vreemd voorwerp. Meestal gaat het
om een stuk hout of bot dat is blijven vastzitten tussen de tanden of dwars
tussen de bovenkaken. Dit veroorzaakt wondjes die na enkele dagen gaan
etteren, met een vieze geur tot gevolg. Ook hier zijn er meestal bijkomende
verschijnselen, bijvoorbeeld het speekselen of met de voorpoten in de mond
proberen te wrijven.

-

De voornaamste oorzaak van een vieze mondgeur is echter een slecht gebit
en dan vooral tandsteen. Dit komt voor bij 1 op 3 honden en katten boven de
7 jaar! U kunt tandsteen vaststellen door de bovenlip van uw dier op te tillen
en de kleur van de tanden te bekijken. Die moet wit zijn. Als de kleur beige of
donkerbruin is, is de kans groot dat het om tandsteen gaat.
U mag dit probleem absoluut niet negeren: als dit niet aangepakt wordt,
kunnen de tanden immers gaan uitvallen! Het is bovendien een heel onprettig
gevoel in de mond van het dier en kan in het ergste geval aanleiding geven tot
hartklepletsels en ontstekingen van de bovenste luchtwegen.
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Hoe kunt u tandsteen vermijden?
Een 100% afdoend middel om tandsteen te voorkomen bestaat jammer genoeg niet.
Maar als u de volgende tips in acht neemt, kunt u het risico wel sterk beperken:
-

-

-

-

Geef altijd droogvoeding en liefst geen al te kleine korrel. Verschillende
merken dieetvoer voorzien tegenwoordig in extra grote korrels voor dieren die
gevoelig zijn voor tandsteen. Vraag er gerust naar bij uw volgende bezoek aan
onze praktijk.
Geef een hond geregeld een kauwbeen. Er zijn speciale “chew” botten op de
markt, tegenwoordig ook met enzymatische werking (in DAP De Vrijheid te
verkrijgen in verschillende formaten).
Poets indien mogelijk geregeld de tanden van uw dier. Om te poetsen mag u
gerust een gewone “mensentandenborstel” gebruiken. In onze praktijk kunt u
speciale tandpasta met vleessmaak verkrijgen.
Er bestaat ook een poeder om op het eten te strooien en een vloeistof om in
het drinkwater te doen als hulpmiddelen om het gebit schoon te houden.

De behandeling van tandsteen
Als dit alles toch nog niet voldoende is om tandsteen te verwijderen of te voorkomen,
of als er uitgesproken veel tandsteen aanwezig is, dan wordt het gebit van uw dier
ultrasonisch gereinigd. Hierbij wordt het even onder narcose gebracht, maar voor het
overige is het een routine ingreep die bij een gezond dier absoluut geen risico
inhoudt en een zeer goed resultaat geeft. Na behandeling is het natuurlijk zaak dat u,
zoals hierboven beschreven, de regels van een goede mondhygiëne voor uw dier in
acht neemt.
In onze praktijk wordt het gebit van uw dier jaarlijks nagekeken bij het
vaccinatieconsult.

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op
dapdevrijheid.be.

Blijf op de hoogte van het praktijknieuws en volg ons op
facebook.com/dapdevrijheid
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