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Vetdent is een tweedelijns 

kliniek voor tandheelkunde bij 

gezelschapsdieren in Amsterdam. 

Eigenaar is tandheelkundig 

dierenarts Magnus Souverein. 

Hij heeft zich de laatste vijftien 

jaar steeds meer in de veterinaire 

tandheelkunde verdiept. Hij is actief 

lid van de Nederlandse Werkgroep 

voor Veterinaire Tandheelkunde en 

van de European Veterinary Dental 

Society. 

Hij heeft de vervolgopleiding 

tandheelkunde van de European 

Society for Advanced Veterinary 

Studies in Zweden gevolgd 

en bezoekt jaarlijks vele 

tandheelkundige congressen in 

Europa en de Verenigde Staten.

De assistentes van Vetdent zijn 

allemaal via vervolgcursussen 

getraind in de veterinaire 

tandheelkunde.

Patiënten van praktijken uit Amsterdam 

en omgeving kunnen naar ons worden 

doorgestuurd. Wij verzoeken verwijzende 

dierenartsen om een begeleidende brief 

met daarin alle relevante gegevens over 

de patiënt. Met behulp van moderne 

anesthesie methoden en uitgebreide 

bewaking tijdens en na de behandeling 

is het mogelijk ook risicopatiënten op 

een veilige manier te behandelen. U kunt 

dus ook zg. ASA 2 t/m 5 patiënten voor 

een professionele reiniging doorsturen. 

Veel informatie over het doorsturen van 

patiënten en de behandelingen in de kliniek 

vindt u op onze website www.vetdent.nl.

1. Radiologie

We beschikken over een digitaal 

tandheelkundig röntgenapparaat, zodat 

gemaakte foto’s ook met u als verwijzer 

gedeeld kunnen worden. Daarnaast 

hebben we voor de verslaglegging een 

intra-orale camera beschikbaar.

2. Parodontologie.

Alle behandelingen, die verder gaan dan 

een eenvoudige gebitsreiniging. 

We hebben apparatuur voor subgingivale 

behandeling. Daarnaast doen we 

behandelingen aan de gingiva en het 

parodontium.

3. Restauraties.

Defecten van de kroon worden hersteld 

met composieten in de bijpassende kleur. 

Wij beschikken over een IM3 pro 2000, 

met high- en lowspeed handstukken, 

voorzien van koeling en verlichting.

4. Endodontie

Wortelkanaalbehandelingen kunnen 

worden uitgevoerd volgens de laatste 

technieken (vloeibare guttapercha, 

downpad, MTA sealing en lightspeed 

systeem). Een controle na zes maanden 

hoort standaard bij de behandeling. 

5. Kronen

Soms is het nodig een endodontische 

behandeling verder te versterken met 

een stalen kroon. Deze behandeling vindt 

plaats in meerdere zittingen.

6. Orthodontie

Bij standsafwijkingen wordt een gipsmodel 

gemaakt, aan de hand waarvan een 

orthodontisch apparaat (beugel) 

gemaakt wordt. Daarnaast kan ook met 

spalkmateriaal gewerkt worden. Deze 

behandelingen vinden in de regel in 

meerdere zittingen plaats.

7. Kaakchirurgie

Behandeling van fracturen aan mandibula 

en maxilla met behulp van platen, 

schroeven en spalkmateriaal. Daarnaast 

behandeling van gewrichtsproblemen en 

diverse flaptechnieken. Bij tumorchirurgie 

kan totale resectie gedaan worden, 

liefst na CT scan en met eventuele 

nabehandeling (bestralen, chemotherapie). 

Beide laatste opties gebeuren niet bij ons, 

maar bij derden.

8. Adviezen aan de 
telefoon of via email

Wij helpen u graag bij de behandeling van 

uw patiënten. Hier worden geen kosten 

voor berekend.  


