Gebitsproblemen bij katten, doen we er nog wat aan?
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“Dokter, hij eet nog gewoon al zijn brokjes op!” is een veelgehoorde zin in de anamnese bij
katten met gebitsproblemen. In die zin niet alleen bij katten het geval, maar het laatste wat een
dier doet is zijn voer laten staan als er iets met het gebit gaande is. In veel gevallen wordt het
voer namelijk doorgeslikt zonder verder te kauwen, op die manier blijft een potentieel probleem
aardig onder de pet. En dat is nu precies de achilleshiel van onze feline huisgenoten. Zij kunnen
zo enorm in stilte lijden dat je het als oprecht goedbedoelende eigenaar niet op kúnt merken dat
er iets is. Het is diezelfde pokerface die katten naar hun soortgenoten kunnen hebben. Om maar
het voorbeeld aan te halen van de nierpatiënt die overlijdt en twee weken later is de andere kat
in huis ziek. Vaak wordt dan gedacht aan het onwennig zijn met de nieuwe situatie in huis, maar
ik kom geregeld katten tegen die al langer iets onder de leden bleken te hebben, bijvoorbeeld
nierfalen of suikerziekte.
Katten die gedragsproblemen vertonen moeten in die zin dan ook zeer nauwkeurig medisch
onderzocht worden. Bepaalde vormen van agressief gedrag kunnen voortvloeien uit bijvoorbeeld
voortdurende pijn in de bek. Daarnaast kunnen dieren ook erg in zichzelf gekeerd raken. Binnen
mijn praktijk heb ik al verschillende keren meegemaakt dat een dier met chronische
blaasklachten uiteindelijk na een goed uitgevoerde gebitsbehandeling van die steeds
terugkerende blaasontsteking af was. Dat vind ik echt opzienbarend. Chronische blaasklachten
kunnen hun oorzaak in de stressrespons van de kat hebben (80% van dergelijke ontstekingen is
steriel!), dit heet ook wel de ideopathische cystitis. Laat chronische pijn nu een oorzaak zijn van
stress. Neem je die pijnklacht weg, dan wordt de blaasontsteking ineens ook beter
behandelbaar. Ik durf aan te geven dat zo’n 99,9% van de eigenaren van katten waarvan het
gebit een goede behandeling heeft ondergaan, vinden dat hun dier er fysiek en gedragsmatig
enorm op vooruit is gegaan. Daarom kan een zogenaamde totale extractie erg rigoureus lijken,
maar de kwaliteit van leven van een kat aanzienlijk verbeteren. Overigens wil ik met klem
benadrukken dat niet elke gebitsbehandeling uitdraait op het volledig trekken van alle tanden.
In de volgende afbeelding is een eigenlijk puntgaaf gebit te zien, maar wel met een licht
afwijkende stand van de achterste kiezen, waardoor er telkens op het wangslijmvlies wordt
gekauwd. Dat was nogal pijnlijk voor het dier. Plastisch is dit niet te verhelpen en orthodontisch
ook moeilijk op te lossen. Dus uiteindelijk zijn de achterste kiezen getrokken en toen is het dier
verder restloos genezen van de klacht. Maar dit soort plekjes kunnen ook een heel andere
lading hebben, het kan een tumor zijn. Dus als je een dergelijk stuk weefsel verwijdert moet je
dat altijd door een patholoog die er verstand van heeft laten bekijken. Dat ik dit zo benadruk
komt door het feit dat de weefsels in de mondholte maar een beperkt scala aan uitingsvormen
van ziekte hebben. Dus een relatief onschuldig uitziend bultje kan soms verstrekkende gevolgen
hebben.

Slijmvlieswoekeringen door herhaald opbijten van scheef staande kiezen.

Het voorgaande illustreert dat het loont voor het dier om het af en toe eens goed in de bek te
kijken. Zeker als een bepaalde stank uit de bek, foetor ex ore, opvalt. Dit is echt een signaal dat
er iets moet gebeuren. In de bek van een kat kijken is niet altijd eenvoudig en kan, zeker als het
dier pijn heeft, niet altijd zonder kleerscheuren plaatsvinden. Het belangrijkste is om er de tijd
voor te nemen. Ook niet alle dierenartsen zijn hier even bedreven in, maar als een kat op de
juiste manier benaderd wordt, is altijd goede informatie uit de bek te halen. Voordeel bij echt
boze katten is dat ze snel blazen, dat zijn precies de momenten om goed achterin de mondholte
te kunnen kijken en de hele bek te beoordelen.
Als je de bek wilt beoordelen, let dan vooral op roodheid van de slijmvliezen en dan vooral bij
het tandvlees. Dat kan soms zo ontstoken zijn dat er spontane bloedingen plaatsvinden. Dit
proces heet gingivitis. Als de ontsteking zich niet alleen beperkt tot het tandvlees, maar als ook
andere delen van het mondslijmvlies mee doen, bijvoorbeeld bij de kaakomslagen, dan spreekt
men van een gingivo-stomatitis. Als het tandvlees verder gezond is, kun je spreken van alleen
een stomatitis, echter in de praktijk komen beide aandoeningen meestal tegelijk voor. In de
basis is de oorzaak van gingivitis een reactie van het immuunapparaat op de bacteriën uit de
plaquelaag op de tanden. De tanden zijn op zich onschuldige omstanders, echter ze huisvesten
een fikse kolonie bacteriën. Als de ontsteking ook doordringt tot de weefsels die de ophanging
van de tand in het kaakbot vormen, het parodontium, dan spreekt men van een parodontitis. Bij
die situatie kom je vaak losse tanden tegen.

Vergevorderd stadium van parodontitis.

Voorbeeld van een caudale stomatitis

Voorbeeld extreme gingivitis in combinatie met lichte stomatitis.

In de beide voorbeelden hierboven was sprake van zwaar rokende eigenaren. In het geval van
de caudale stomatitis was nog slechts sprake van een irritatie van de slijmvliezen, bij het geval

van gingivitis was er reeds sprake van tumor. Met name dit laatste is interessant om te
vermelden. Als je veel rookt, slaat de roet neer in de omgeving, dit gaat dus ook op de vacht
van de kat zitten. Katten likken zich om zichzelf schoon te houden en krijgen daarbij dus die
roetdeeltjes ook binnen. Deze bevatten vaak teerproducten die kankerverwekkend zijn. Ze
zullen in eerste instantie dus slijmvliesirritatie opwekken maar bij aanhoudende blootstelling kan
dit dus in tumoreuze ontaardingen veranderen.
Bovenstaande verhalen zijn extreme gevallen, maar ik zou wel graag willen benadrukken hoe
belangrijk het is om katten regelmatig goed in de bek te kijken. Met de juiste benadering zal dat
zowel voor het dier als de onderzoekende persoon in kwestie geen intimiderende situaties
moeten opleveren. Het is dan ook van belang katten van kitten af aan spelenderwijs aan het
openen van de bek te laten wennen.

Kitten met malocclusie, overbeet.

Door bijvoorbeeld bij kittens, die na of tijdens het wisselen van de melktanden al verschijnselen
van juveniele gingivitis vertonen, op tijd te beginnen met preventieve maatregelen, bijvoorbeeld
tandenpoetsen, kan een blijvend gebit uiteindelijk behouden blijven. Het probleem van juveniele
gingivitis is dat het zeer pijnlijk is en dat daarom een dier bij een reeds volledig stadium zich
niet meer wil laten poetsen. De plaque blijft de hoofdreden waarom die reactie ontstaat en die
moet dus goed bestreden worden. Dus bij kittens die de neiging vertonen zou je niet alleen op
bij 9 en 12 weken goed moeten controleren, maar liefst elke maand. Het is ook altijd goed om
bijvoorbeeld bij de castratie/sterilisatie weer eens grondig in de bek te kijken. Er zijn
mogelijkheden om de plaque onder controle te houden. Poetsen blijft de gouden standaard en

zal alleen aangeleerd kunnen worden als je de kat hier van jongs af aan aan laat wennen. Het
gebruik van een elektrische tandenborstel maakt het leven vaak gemakkelijker. Ook hier geldt
weer met voldoende geduld het dier eraan laten wennen. In grote mate houdt het scharende
kattengebit zichzelf ook schoon, door de kiezen op elkaar, maar ook door het langsschuivende
wangslijmvlies en de tong. Als tanden uit het lood staan zal daar dan ook makkelijker
tandplaque ophopen. Naast het poetsen bestaan er verschillende soorten brokken die tanden
schoonschrapen en daarnaast bestanddelen bevatten die nieuwe plaqueaanzet en de
mineralisatie tot tandsteen remmen, bijvoorbeeld Dental van Royal Canin en T/D van Hill’s.
Verder kan men ook verschillende producten toepassen waar chloorhexidine in verwerkt zit. Dit
kan een behoorlijke reductie in het aantal pathogene bacteriën in de mondholte geven en dringt
ook goed door in de weefsels en tussen de tanden. Er worden steeds meer toevoegingen
ontdekt die een gunstig effect op het voorkomen van plaqueaanzet en de reactie erop hebben,
bijvoorbeeld de uit groene thee afkomstige catechinen, onder andere gebruikt in de Dentabits .

Gebitsbehandeling door de schrijver bij een panter met een fistel onder de kaak.

Als alle moeite om de plaque te bestrijden niet lijkt te werken, dan is het tijd om een gericht
onderzoek van de tanden te gaan doen. Daarvoor is intraorale digitale röntgen een essentieel
onderdeel. Het komt vaak voor dat er niet puur en alleen een reactie op de plaque plaatsvindt,
maar dat er meer aan de hand is. Bijvoorbeeld Feline Odontoclastic Resorptive Lesions,
tegenwoordig aangeduid als RL omdat het niet alleen bij de kat blijkt voor te komen. Soms lijkt
een tand aan de buitenkant nog prima, maar blijkt op het röntgenbeeld dat het element al bijna
op afbreken staat! Een extreem pijnlijke situatie als dan plotseling de tandzenuw bloot is komen
te liggen.

Je kunt je voorstellen dat de kat van bovenstaande foto’s ietwat chagrijnig begon te worden. De
tanden die door dit verschijnsel zijn aangetast moeten verwijderd worden. Het tandvlees moet
over de extractieplaats heen worden gehecht. In veel gevallen is FORL een progressieve
aandoening, wat betekent dat het na enige tijd ook bij andere elementen schade kan
veroorzaken. Soms is dat zo massaal dat je totale extractie moet uitvoeren. Dat klinkt erg
rigoureus, maar soms hebben de dieren zoveel pijn dat ze volledig gestopt zijn met eten. Na de
operatie proberen ze dan ’s avonds alweer brokken te jatten en kauwen erop. Om de gradatie
in pijnlijkheid aan te geven, ze hebben vaak wel enorme honger gehad, maar durfden van pijn
niet meer te eten. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van FORL. Het
is een aandoening met velerlei oorzaken, zelfs in het wild en bij antieke kattenschedels komt het
voor. Een onderzoek waarbij de het effect van stoffen die vrijkomen bij ontstekingsreacties op
de cellen die de tanden afbreken, is gedaan in Utrecht door mevrouw Booij-Vrieling. Dit
onderzoek toonde aan dat het voorkomen van gingivitis op basis van de plaquereactie in theorie
wel een belangrijk effect zou kunnen hebben. Dit geeft aan dat gebitsonderhoud dus een
belangrijk hulpmiddel kan zijn het fenomeen te voorkomen.
Voordat ik dit stuk afsluit zou ik graag nog een ander verschijnsel onder de aandacht brengen:
het chronische niezen met al dan niet een traanoog. Je ziet wel eens katten die eindeloos
worden behandeld tegen een zogenaamde chronische niesziekte. Van de ene antibioticumkuur
naar de ander. Het antibioticumgebruik is in Nederland sinds dit jaar stevig aan banden gelegd
door de overheid en er mag eigenlijk niet zomaar meer, zonder een kweek, van alles ingezet
worden. Een extra reden om als dierenarts dus zeer goed je onderzoek te doen. Wat dus vaak
over het hoofd wordt gezien bij deze snotterende patiënten zijn de tanden en in het bijzonder
de hoektanden, de caninen. Bij ons in Amsterdam vallen nogal wat katten uit ramen van drie
hoog achter. Ze komen daarbij meestal keurig op hun pootjes terecht, echter, ze slaan vaak
door met hun boventanden op de stenen waar ze op landen. En soms is er maar een heel
subtiel stukje glazuur van de punt van de tand af. Dat kan net voldoende zijn om via de kroon
een infectie te laten doorsijpelen richting de wortelpunt van die tanden. De zo ontstane
ontsteking veroorzaakt een chronisch traanoog en snotterigheid omdat zowel de traanbuis als
de neusgang zeer nauw verbonden zijn met die tandwortels. Het kan vaak heel subtiel zijn en je
moet daarom ook goed kijken, zelfs bijna tot achter de betreffende tand. Daar zie je dan vaak
opeens zo’n zwart puntje zitten. En als dan de tand wordt behandeld, bijvoorbeeld door een
wortelkanaalbehandeling of een extractie, dan is de niesklacht vaak snel over.

Wortelkanaalbehandeling bij een serval.

Samenvattend, denk bij de volgende verschijnselen aan een gebitsprobleem en neem contact op
met de dierenarts en laat u desgewenst verwijzen naar iemand met ervaring op gebitsgebied:
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stank uit de mond
kwijlen
bloeden uit de mond
gebrek aan eetlust
voedsel uit de mond laten vallen
klauwen naar de mond
schrikken van eten
zich verschuilen
andere gedragsproblemen

Daarnaast zit er behalve een gebit ook nog een lichaam aan uw kat, wees er daarom op
bedacht dat het hele dier goed wordt nagekeken. Sommige internistische aandoeningen kunnen
ook hun uitingen hebben in de mondholte, bijvoorbeeld kattenaids, nierfalen en bepaalde
immuunafwijkingen.

Eosinofiel granuloom, kan een symptoom zijn van een voedingsallergie

En als laatste wil ik u graag meegeven u niet te snel te laten verleiden tot het gebruik van
prednison bij chronische pijnlijke aandoeningen van de bek. Dit maakt het fenomeen alleen
maar chronischer. Eerst moet de oorzaak van de pijn in de elementen uitgesloten worden en
daarna moet eerst de plaqueaanzet volledig onder controle zijn. Dus alleen in de gevallen waar
echt alle tanden niet meer aanwezig zijn zou eventueel naar prednison gegrepen kunnen
worden.
Ik heb zelf echter goede ervaringen opgebouwd met cyclosporinen en ben bezig een optimale
dosering hiervoor uit te zoeken. Mocht u interesse hebben of een kat hebben die niet geneest,
neemt u dan gerust eens contact met mij op.
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