Een mooie dank brief van de eigenaar van cavia Tappa.
een van de cavia’s met TMJ problemen
Subject: Dankwoordje aan Evert-Jan en Robert
Beste Evert-Jan en Robert,
Heel graag wil ik jullie bedanken voor de geweldige zorg die jullie verleenden aan onze cavia Tappa.
Haar gebit lijkt volkomen hersteld, ze laat kaarsrechte tanden en kiezen zien en…na maanden fluit ze
weer :)
Wat me vooral getroffen heeft, is jullie zorgvuldig handelen in alles. Dat ben ik zelden tegengekomen
bij dierenartsen die cavia's uiteraard goede zorg willen geven maar daarin minder doortastend zijn dan
bij grotere gezelschapsdieren.
Wat waren we bezorgd toen ons makkertje afgelopen zomer steeds minder goed at. Toen ze met lange
tanden naast haar voerbakje zat of in de hoek van haar hok zat te somberen. Het bleken letterlijk lange
tanden…die bovendien scheef stonden. En een kies links bovenin die te lang en zelfs dramatisch
scheef was gegroeid. Met deze problemen was ze bij jou gelukkig aan het goede adres, Evert-Jan.
Een voor ons spannende behandeling onder narcose volgde. Jullie website met uitleg over deze
specifieke behandeling en de nazorg bleek verrassend uitgebreid en informatief. Spannend bleef
natuurlijk hoe goed Tappa daarna zou kunnen eten en of de boel opnieuw scheef zou komen te staan.
De kans was ook niet gering, begrepen we, dat deze behandeling voortaan (veel) vaker zou moeten
plaatsvinden als het om een diepliggend probleem ging. Al die behandelingen zouden ongetwijfeld een
flinke impact hebben op de levensvreugde van onze cavia. Wat het probleem van de scheefgroei was
wisten we toen nog niet. In de eerste drie jaar van haar leventje leek er niets aan de hand te zijn
geweest. Kennelijk puzzelde die vraag jou ook. Was er sprake van een slecht functionerend
kaakgewricht of een defect aan de kies(wortel)? Of zat er iets bekneld in haar ruggenwervel of bekken,
want thuis op het speelkleed bewoog ze haar achterpootjes tegelijkertijd als ze met de andere cavia
rond rende. Daarom verwees je ons naar Robert voor begeleidende chiropractie. Ik heb daar vooral
mijn collega’s erg vrolijk mee gemaakt. Een cavia bij de chiropractor…? Maar ook zij waren later onder
de indruk toen ik vertelde dat Tappa haar achterpootjes nu keurig één voor één naar voren beweegt in
plaats van tegelijk. Intussen at ze ook steeds beter. Was dit dan het euvel? Een scheefstaand bekken
dat bij een cavia ook de stand van de kaak kan beïnvloeden waardoor het eenzijdig minder goed gaat
malen/eten en dus een scheef gebit krijgt? Of was het een combinatie van deze en mogelijk andere
factoren?
Hoe het ook zij, na vier maanden met daarin twee professionele gebitsbehandelingen en een serie –
knappe en ook nog eens erg gezellige - chiropractie behandelingen is onze kleine vriend herboren.
Het gebit helemaal in orde waardoor het eten weer een feest is en grote souplesse 's avonds op het
speelkleed. Een paar weken geleden hoorde ik haar voor het eerst in lange tijd weer fluiten, en dat
ontroerde me.
Voor andere dierenartsen en cavialiefhebbers lijkt me Tappa’s verhaal en jullie bijzondere aanpak erg
de moeite waard. Ook de allerkleinste huisdieren hebben recht op de beste hulp, die dus ook gewoon
bestaat. Als ik daar een verhalende bijdrage aan kan leveren, dan doe ik dat graag. Uiteraard staat het
jullie beide vrij om alle informatie over Tappa'behandeling met anderen te delen via jullie webistes of
anderszins.
Nogmaals veel dank, vast ook namens onze Tap, en hartelijk groet,
Maud

