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Visie op het

PAARDENGEBIT
De visie van Huub Rietberg van
True Blue - NBD Paardentandarts:
“Het gebit van het paard is een precisie-instrument
en dient ook zo behandeld te worden.”
De gebitsverzorging van het paard wordt gelukkig steeds

gebruiken paarden hun snijtanden bijna niet meer.

vaker gezien als een belangrijk element in de verzorging

In ieder geval niet meer zoals ze dat miljoenen jaren lang

van het paard. Een goed opgeleide en vakkundige

wel hebben gedaan. Dat komt omdat we het gras in

gebitsverzorger is een belangrijk lid van het ‘team’ dat klaar

de vorm van hooi geven en brokken en muesli voeren.

staat om uw paard bij te staan en zo comfortabel mogelijk

Hierdoor hoeven ze dus niet echt meer te snijden met hun

door het leven te laten gaan. Maar hoe komt het nu dat

snijtanden. Ook het gras dat paarden in onze weilanden

uw paard die verzorging nodig heeft? In de natuur heeft

grazen is maar een minimale vervanging van de grove

het paard geen gebitsverzorger nodig. Waarom is het dan

grassoorten in de natuur. De snijtanden slijten hierdoor dus

wel nodig voor onze gedomesticeerde paarden? Dat wordt

niet meer zoals dat miljoenen jaren lang wel gebeurde.

duidelijk als we kijken naar de verschillen tussen een paard

Juist de snijtanden spelen een enorm belangrijke rol in de

dat in het ‘wild’ leeft ten opzichte van de manier van leven

bewegingsvrijheid van de kaak en het kaakgewricht ofwel

zoals wij het voor het paard inrichten. Hierbij zit al een

TMJ (Temporo Mandibular Joint) en dus in de ontwikkeling

groot verschil in het houden van paarden in bijvoorbeeld

van de oneffenheden in het gebit die in de natuur bijna niet

een paddock paradijs (24/7 hooi op grondhoogte en vrije

voorkomen.

uitloop met maatjes) ten opzichte van stalling. Hoe meer
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we de natuur nabootsen hoe beter het is voor het gebit.

Een stukje geschiedenis

Net als bij de hoeven. Helaas krijgen we het niet voor

De verzorging van het gebit van het paard wordt al sinds

elkaar om de natuur helemaal na te bootsen omdat we

eeuwen beschreven en uitgevoerd. De eerste boeken

daar eenvoudigweg de ruime niet voor hebben. Door

waarin gebitsbehandelingen beschreven worden dateren

de hedendaagse manier van het houden van paarden

van voor 1800. In die tijd was het paard voor de mens
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een zeer belangrijke krachtbron voor fabrieken en voor

• Moeilijk buigen naar links of rechts.

transport. Ook in het leger werden in die tijd voornamelijk

• Gewichtsverlies.

paarden ingezet voor vervoer van manschappen en

• Spieratrofie op de toplijn en in de flanken.

materiaal. Het was dan ook noodzakelijk om het gebit

• Niet meer recht of vierkant willen staan.

van deze dieren te onderhouden zodat ze optimaal bleven

• Ondefinieerbare kreupelheid.

functioneren.

• Problemen zoals hoofdschudden of veel de mond 		

Na de Tweede Wereldoorlog zien we dat het paard

bewegen tijdens het rijden.

snel ontslagen wordt uit haar functie door andere

• Plotselinge verandering in gedrag.

krachtbronnen zoals stoommachines, auto’s en andere

• Hoofdschuw.

mechanisatie. We zien dan ook dat er tussen de jaren

• Etc. etc. …

1950 en 1980 steeds minder aandacht wordt besteed

In de tijd dat het paard
ingezet werd als werktuig werd
het gebit van het paard goed
onderhouden.

Het paardengebit speelt een
vitale rol in het neuromusculaire systeem.

aan de paardentandheelkunde en dat de mensen die de

De verschillende behandelmethodes

gereedschappen produceerden om de verzorging mee uit te

Wanneer je een goede tandarts zoekt voor je paard kan

voeren andere dingen gingen maken. Vanaf 1980 ontstaat

dat een uitdaging zijn, omdat er veel verschil is in visie

een heropleving in de aandacht voor en de ontwikkeling

en er verschillende manieren van behandelen zijn. Soms

Om dit te bevatten moeten we het paard als geheel

van de gebitsverzorging van paarden. Tevens wordt

wordt de gebitsverzorging erbij gedaan door de veearts.

begrijpen en hoe het gebit een vitale rol speelt in het

door verschillende onderzoeken nu ook aangetoond dat

Er zijn behoorlijke verschillen in opleidingen voor het vak

neuromusculaire systeem. Vaak wordt er te licht gedacht

gebitsverzorging voor paarden noodzakelijk is. Er worden

van paardentandarts. Het is nog geen officieel beroep en

over een gebitsverzorging van het paard. In 9 van de

inmiddels ook veel verschillende instrumenten gemaakt ter

er is geen controle op de opleidingen. Dit zal hopelijk in de

10 gevallen wordt er te veel van de tanden en kiezen

ondersteuning van de behandelingen.

toekomst wel veranderen.

weggehaald en vaak van de verkeerde plaatsen.
Natural Balance Dentistry (NBD) gaat niet zo zeer over

Wanneer is een gebitscontrole nodig?

beter eten, alhoewel het paard zeker beter zal eten, maar

Het is verstandig om jaarlijks een gebitscontrole uit te

het gaat over houding, lengte van de passen, volume van

voeren. Bij paarden tussen de 5 en 10 jaar is het zelfs goed

“Het is heel belangrijk
dat het TMJ gewricht
goed gecentreerd is.”

om een halfjaarlijkse controle te doen omdat de uitgroei
of eruptie van de tanden en kiezen in die periode tot wel
4 mm per jaar kan zijn. De eruptie vertraagt daarna met
de verhoging van de leeftijd van het paard. Bij paarden
ouder dan 25 jaar is de eruptie zo goed als verwaarloosbaar

“De gevolgen van een niet
optimaal funtionerend gebit
zijn behoorlijk divers.”

de bovenlijn en de algehele beweging en balans van het
paard en haar comfort.
Wanneer alleen de scherpe punten op de kiezen

Er zijn behoorlijk wat
verschillen in opleidingen voor
het vak van paardentandarts.
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maanden weer terugkomen. Dit komt omdat de oorzaak
van de ontwikkeling van de scherpe punten niet aangepakt
wordt. De oorzaak van de ontwikkeling van de scherpe

en zijn ingrepen van de tandarts eigenlijk niet echt nuttig

Een paard wat
va
hoofd schud ti ak met zijn
jd
rijden kan onba ens het
lans in de
mond hebben.

weggehaald worden zien we dat die punten binnen 2 à 3

meer, tenzij er een echt probleem in de mond aanwezig

De Natural Balance Horse Dentistry (NBD) Paardentandarts

punten zit in het feit dat het kaakgewricht (TMJ) niet goed

is. Het is dus wel aan te raden om het gebit van oudere

heeft de opleiding voor paardentandarts gevolgd op de

gecentreerd is.

paarden te laten controleren.

Advanced Whole Horse Dentistry school van Spencer

De TMJ moet gecentreerd en stabiel zijn. Wanneer de

De gevolgen van een niet optimaal functionerend gebit zijn

LaFlure in de USA. Dit is een opleiding die een methode

kaakspieren en de tanden netjes op elkaar zijn afgestemd

behoorlijk divers maar worden allemaal veroorzaakt door

onderwijst die uitgaat van het paard en hoe het gebit

blijft de TMJ gecentreerd. Natural Balance Dentistry is

onbalans in de mond van het paard, veroorzaakt door het

het paard het meest optimaal van dienst is. De focus van

gebaseerd op jaren van onderzoek en gebaseerd op feiten.

niet juist afslijten van de snijtanden en kiezen. De gevolgen

de opleiding ligt op het herstellen en verbeteren van de

Al het onderzoek dat gedaan is door AWDH (Advanced

kunnen dus ook gezien worden als een signaal dat een

gehele functie van de mond. Dat houdt in dat er rekening

Whole Horse Dentistry school) is ondersteund door

gebitscontrole wenselijk is. De volgende signalen kunnen

gehouden wordt met de verhouding van de tanden ten

honderden paardeneigenaren die hun paarden door en door

veroorzaakt worden door onbalans in de paardenmond:

opzichte van het kaakgewricht (TMJ), de bewegingsvrijheid

kennen. Mensen zoals Mark Rashid, Tom Curtin, Linda en

• Moeilijk aanspringen in de juiste galop

van de kaak, maar ook met het neurologische effect dat de

Patt Parelli, om maar een aantal namen te noemen die

• Stijfheid in de rug.

tanden veroorzaken.

dagelijks en heel de dag met hun paarden bezig zijn.
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Het Belang van een gecentreerde TMJ

te kunnen creëren. Als de TMJ niet goed is gecentreerd

Instrumenten

Het belang van een gecentreerde TMJ is ook bij mensen

beweegt de kaak alleen nog maar van boven naar beneden.

Wanneer je met precisie wil werken zul je er voor moeten

bewezen. Steeds meer topsporters laten kaakdrukmetingen

Hierdoor slijten de steeds doorgroeiende tanden verkeerd af

zorgen dat je precisie-instrumentarium gebruikt. Een NBD

doen en krijgen een speciaal aangemeten bitje om de

en zodoende ontwikkelen de scherpe punten en haken op

tandarts gebruikt de hoogste kwaliteit instrumenten die

kaak beter te centreren, waardoor blessures in bijvoorbeeld

de tanden zich opnieuw.

speciaal door AWDH ontwikkeld zijn om zeer precies te

hamstrings voorkomen kunnen worden en spierkracht
toeneemt. Gebruikers van deze techniek zijn onder andere

kunnen werken. We gebruiken manuele instrumenten

Manier van werken

omdat deze zeer precies en gecontroleerd werken.

Een behandeling op de NBD manier begint bij het

De instrumenten zijn kleiner dan andere vijlen en zijn

balanceren van de snijtanden die we, indien mogelijk, weer

ergonomisch ontwikkeld om goed in de mond te passen en

net zo corrigeren in lengte en in hoek tot het gebit van

comfortabel mee te kunnen corrigeren. Tijdens het werken

een 5-jarige, omdat dit ook zo is bij wilde paarden. Wilde

heb ik ook altijd één hand in de mond om het instrument

paarden houden dit gebit zo in de natuur gedurende hun

te begeleiden en direct te voelen welk deel van de kies

hele leven. Dit kunnen ze omdat zij ander ruwvoer eten

bewerkt wordt.

dan onze paarden dat veel rijker is aan silica en andere

Horsemanship skills
Huub Rietberg is naast
paardentandarts ook
Horsemanship instructeur
(gecertificeerd door
de 2Lazy7 ranch) en hij
verzorgt clinics voor
mensen die hun paard beter
willen leren begrijpen. Goede
Horsemanship skills zijn van
groot belang bij de behandeling
van het paardengebit en hierdoor

natuurlijke schuurmiddelen. Bij het balanceren van de
snijtanden is precisie van het grootste belang. Het moet

is het mogelijk om bijna alle
paarden zonder verdoving
te behandelen.

afgestemd zijn op het paard omdat alle paarden verschillend
zijn in kaakopbouw, dus het is niet ‘one size fits all’! Balans
wordt bepaald per individueel paard.

Het TMJ gewricht heeft zeer
veel invloed op de prestaties
van het paard.

www.paardentandarts-trueblue.be

Het balanceren van de snijtanden
Hetgene wat de manier van werken van de NBD tandarts
anders maakt is het feit dat in de opleiding van het AWDH

Cristiano Ronaldo (prof voetballer bij Real Madrid) en Kim

Learning Center door onderzoek en ervaring is ontdekt dat

Clijsters (professioneel top tennis speelster). Even om aan

het grote verschil gemaakt wordt met het balanceren van

te geven wat de invloed van de TMJ kan zijn op prestaties.

de snijtanden. Tanden zijn eigenlijk verkalkte zenuwen,
hierdoor is optimaal contact tussen tanden een ‘must’ om

Een NBD tandarts gebruikt precisieinstrumenten om zo precies mogelijk
te kunnen werken.

De Trigeminus zenuw (de 5de zenuw)

alle zenuwcircuits te activeren. Het is te vergelijken met het

Zoals eerder gezegd, precisie is een MUST. Alle hoeken

‘fine tunen’ van een motor in een racewagen. Alles moet

Een brede benadering

moeten precies gebalanceerd en gelijk zijn om de TMJ

perfect worden afgesteld om van de volledige capaciteit

Een NBD paardentandarts is opgeleid en getraind om vanaf

gecentreerd te houden. Waarom is dat nu zo belangrijk?

van de motor gebruik te kunnen maken. Zo is het ook met

de buitenkant van het paard af te lezen wat zich afspeelt in

Dat is belangrijk omdat de Trigeminus zenuw door de TMJ

NBD. Alle hoeken en tandoppervlakten moeten zo precies

de mond van het paard zonder de mond te openen.

loopt. Deze zenuw is verantwoordelijk voor de beweging

mogelijk op elkaar worden afgestemd voor een optimale

Heeft uw paard bepaalde klachten zoals gewichtsverlies,

van het lichaam, zoals waar het paard zijn benen plaatst,

werking. Graag vergelijk ik dit met het slijpen van een

spieratrofie op de toplijn of in de flanken, niet meer recht of

wat ze voelen in de benen en hoe ver ze hun benen durven

diamant. Om een goede diamant te maken moeten alle

vierkant willen staan, ondefinieerbare kreupelheid, moeilijk

plaatsen, naast nog vele andere functies. Er is inmiddels

kanten gelijk zijn en perfect in balans.

aanspringen in de juiste galop, stijfheid in de rug, of

voldoende bewijs dat wanneer de TMJ niet gecentreerd is

problemen in het hoofd, dan is het zeker de moeite waard

en deze zenuw bekneld raakt, dit ervoor kan zorgen dat

om eens een NBD tandarts naar het gebit van uw paard te

het paard kortere passen maakt, een minder goede balans

“Een NBD tandarts weet
hoe hij de de TMJ perfect in
balans moet krijgen.”

heeft, moeilijk vierkant staat, moeilijk de juiste galop
aanneemt, spiermassa verminderd, de bovenlijn van het
paard invalt, en de lijst is nog veel langer…

De beweging van de kaak
Een goed gebalanceerde kaak bij het paard beweegt in
deze volgorde: naar beneden, naar buiten, naar boven,

laten kijken. Kort gezegd, een professional met een NBD

naar binnen, zowel naar links als naar rechts. Naast deze

opleiding heeft meer dan 600 uren intensieve studie en

beweging is ook de beweging van de kaak van voor

onderzoek als basis. Een NBD tandarts is iemand die weet

naar achter mogelijk om een nog betere maalbeweging
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Alle hoeken en tandoppervlakten
worden zo precies mogelijk op
elkaar afgestemd.

hoe hij de gewenste hoek van de snijvlakken van de tanden
moet creëren om zo de TMJ perfect in balans te krijgen.
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