
 

Februari maand van het gebit. 
Al een aantal jaar is februari het maand van 
het gebit. Er worden veel reclamecampagnes 
gevoerd om het gebit goed te verzorgen bij 
uw huisdier. Daarom nemen we de problemen 
bij de hond eens onder de loep. 

 
Tandplak bij de hond 
Bijna iedereen kent dit wel tandplak. Een vrij 
zachte laag op de tanden die bestaat uit 
bacteriën, speeksel en voedselresten. Deze 
vormt een laag op de tanden en vooral tussen 
de tanden of vlak onder het tandvlees. Het 
vormt een soort film waar bacteriën goed in 
kunnen groeien en voor problemen kan 
zorgen. Een goede mondhygiëne is dan ook 
belangrijk. Door de tanden elke dag te 
poetsen kan dit worden verwijderd. 

 
Tandsteen 
Dit is een stap verder dan plak en is er niet 
meer gemakkelijke af te poetsen. De plak gaat 
verkalken waardoor een harde laag op de 
tanden komt te zitten. Dit zorgt vaak voor 
tandvleesontsteking. De dieren die hier last 
van hebben stinken ook vaak uit hun bek. 
Tandsteen moet vaak onder narcose worden 
verwijderd.  

 
Tandslijtage 
Het is normaal dat de tanden slijten bij het 
kauwen van voedsel. Maar ook het bijten in 
speeltjes zorgt voor slijtage. Een goed 
voorbeeld zijn de honden die veel met 
tennisballen spelen, deze hebben vaak veel 
slijtage aan de voortanden. Het is met name 
het zand wat op de speeltjes zit die zorgt voor 
het schurend effect en zorgt voor veel slijtage. 
Het is dan ook belangrijk om speeltjes af en 
toe eens goed schoon te maken. 
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Af en toe lijkt het wel voorjaar. Het 
ongedierte is nog steeds volop aanwezig. 
De teken zijn deze winter dan ook nog niet 
weggeweest. Dus blijf uw huisdier 
controleren en preventief behandelen. 
 
 

Bestrijden van vlooien en teken 
Het vlooien- en tekenprobleem is groot dit 
jaar. Er zijn nog te weinig koude dagen 
geweest om het ongedierte te verdrijven. Het 
is dan ook belangrijk om uw huisdier te blijven 
controleren en ook preventief te behandelen. 
Er is veel resistentie tegen "oude" middelen 
die hier vaak voor gebruikt worden. 
Wij raden aan om uw dier te behandelen met 
een pipet Vectra 3D of met een tablet, 
Bravecto®. Dit is een kauwtablet met een 
nieuwe werkzame stof (fluralaner) tegen de 
bestrijding van vlooien en teken. De voordelen 
van Bravecto zijn: 

 werkingsduur van 12 weken (vlooien 
6 weken). 

 100 % van de teken is dood binnen 12 
uur na toedienen. 

 100 % van de vlooien is dood binnen 8 
uur na toedienen. 

 Je mag het gebruiken bij zwangere, 
melkgevende honden. 

 Ook geschikt voor Collies 

Geen invloed op andere medicatie die 
gegeven wordt aan uw hond. 

 

BELANGRIJK!! 

Voor de klanten die een 1 op 1 relatie met 
ons hebben betreffende het rundvee. Op het 
moment is er geen penicilline verkrijgbaar 
voor rundvee. Er wordt nu volgens de 
cascade regeling gebruik gemaakt van Pen-
ject met een registratie voor varkens. De 
wachttijd die moet worden aangehouden is 7 
dagen voor melk en 28 dagen voor vlees.  
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