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Openingstijden:
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Behandelingen op afspraak

 
Spoed buiten openingstijden: 013- 54 00 215

 
Navigatie: stel Ordelven 5, Berkel-Enschot in !

Let op: neem op de N261 afslag 3 Ring Noord-Tilburg Noord

Behandeling van
Parodontitis en Gingivitis

 
Drs. E. Y. Paardekooper, Lies
Tandheelkundig dierenarts gezelschapsdieren
RU Utrecht 1990, Veterinairy Dentistry 1 (ESAVS)
Luxemburg; Tandheelkunde bij knaagdieren & konijnen;
Veterinary Dentristry 2 (ESAVS) Luxemburg;
Restauratieve tandheelkunde gezelschapsdieren; Wetlab
orthodontie: afdruk maken en plaatsen glij- en
protrusiebeugel; Veterinary Dentistry 3 (ESAVS)
Luxemburg; Wetlab Parodontology & oral and
maxillofacial surgery; Wetlab orthodontics: canine
mesioversie; Wetlab Kaakchirurgie; Wetlab mandibular
fracture repair; Wetlab Rootcanal treatment; Lid van
European Veterinairy Dental Society (EVDS), lid
Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde (WVT).



Wat is een parodontitis?
Parodontitis is een ontsteking van het steunweefsel rond
tanden en kiezen. Het wordt veroorzaakt door bacteriën in
de tandplak. Een parodontitis begint altijd met een
ontsteking van het tandvlees (gingivitis) en pas daarna
raakt het dieper gelegen steunweefsel rond tand- en
kieswortels ontstoken.

Bijzondere expertise,  topklinische kwaliteit
Onze tandheelkundig dierenarts geeft uw huisdier de
beste zorg : 
 
 
 

• Sympathiek en betrokken
• Open en eerlijk
• Tijd en aandacht voor eigenaar en huisdier
• Bijzondere expertise
• Jarenlange ervaring
• Blijvende ontwikkeling door nascholing
• 100% focus op tandheelkunde
• Ondersteuning door professioneel team
• Digitale  dentale rontgen
• CT scan
• Inhalatie-anesthesie met narcosebewaking

Wat zijn de gevolgen van een parodontitis?
Bij een parodontitis gaat het steunweefsel kapot. In het
begin zal dit vlak onder het tandvlees zijn, maar de
ontsteking zal steeds verder de diepte ingaan, richting de
wortelpunt. Een parodontitis veroorzaakt veel pijn voor
uw huisdier, maar omdat een huisdier dit niet kan
duidelijk maken, lijden ze vaak in stilte.
 
De bacteriën van de parodontitis veroorzaken niet alleen
een pijnlijke ontsteking in de mondholte, maar kunnen
via de bloedbaan ontstekingen elders in het lichaam
veroorzaken zoals nieren, lever en hartkleppen. 

Wat is het verschil tussen een standaard
gebitsreiniging en een uitgebreide parodontale
reiniging?
Om een parodontitis te behandelen moet er een
uitgebreide reiniging in de diepte, dus onder het
tandvlees, plaatsvinden. Dit wordt een parodontale
reiniging genoemd.
Helaas is een gebitsreiniging die gebruikelijk bij
dierenartsenpraktijken wordt uitgevoerd alleen een
reiniging van het tandglazuur en blijft (in geval van een
parodontitis) de ontsteking waar uw hond of kat pijn van
ondervindt, nog in de diepte aanwezig.
 

Een parodontale behandeling bestaat uit een aantal
stappen:
 
 

• Lichamelijk onderzoek van uw huisdier
• Premedicatie
• Waakinfuus aanbrengen
• Narcose
• Comfortabel neerleggen huisdier op behandeltafel en

inpakken met warmtedekens
• Onderzoek van de mondholte
• Reinigen van het gebit boven de tandvleesrand
• Controleren van het gebit met pocketmeter
• Röntgenonderzoek van het gebit
• Reinigen van het gebit onder de tandvleesrand 
• Verwijderen van ernstig aangetaste tanden en kiezen 
• Polijsten van het gebit
• Spoelen van de pockets
• Invullen van de gebitskaart
• Maken behandelverslag

Na de behandeling
Bij het ontslag van uw huisdier zal u alles mondeling
worden uitgelegd en ontvangt u informatie over
gebitsverzorging thuis. De verwijzende dierenarts
ontvangt een behandelverslag met eventuele
röntgenfoto’s.
 

Kosten 
Alle behandelingen en leveringen vinden plaats tegen
uitsluitend contante of pin betaling. Wij hanteren geen
betalingsregelingen. Voor iedere operatie vragen wij een
akkoord van u voor de kostenraming en


