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Volwassen reeën hebben een gebit met 32 tanden. 
De tandformule van de ree is: (0.0.3.3/3.1.3.3)*2=32

In elke zijde van de onderkaken bevinden zich 3 snijtanden, 
1 hoektand (met uitzicht van snijtand), 3 premolaren en 3 molaren.

In de bovenkaken ontbreken de snijtanden en (meestal) de 
hoektanden.

De derde premolaar (p4) wordt gewisseld tussen de 12de - 13de maand. 

Deze nieuwe tand verschilt in vorm van de melktand. 
De melktand is drielobbig, de defi nitieve tand is tweelobbig.

Meten van de onderkaaklengte
Maximale afstand van aan de basis van de 
middelste snijtand tot het einde van de kaak 

Jeugdklasse
Het melktandengebit van de kitsen 
bevat 3 premolaren. 

Vanaf 5 maanden verschijnt de 
4e tand (eerste molaar M1), 
na 7 maanden verschijnt de 2e 
molaar (M2).  

Vanaf 10 maand komt ook de derde molaar boven (M3).

Jonger dan 3 maanden: 3 tanden (3 premolaren)

4 - 7 maanden:  4 - 5 tanden (3 premolaren, M1 en M2)

8 - 12 maanden:  6 tanden (M3 nog niet volledig ingeschoven, 
 p4 nog altijd 3-lobbig)

Middenklasse
Kauwvlakken vertonen lichte tot
sterke slijtage.

Kauwranden vormen nog een matig 
tot botte zaag.

Tandplooien aanwezig tot bijna 
verdwenen.

2 tot 5 jaar: 6 tanden

Jaarlingklasse
Tanden M2 en M3 porselein wit 
onderaan, scherpe zaag, bijna 
geen slijtage. 

M3 volledig ingeschoven.

Alle premolaren zijn aan het wisselen of gewisseld.

12-15 maanden (jaarlingbok)
6 tanden (p4 3-lobbig wisselt naar 2-lobbig)
Premolaren zijn aan het wisselen

19-22 maanden (smalree)
6 tanden (M3 staat hoog, laatste zuil niet afgesleten)
Alle premolaren zijn gewisseld

Oudere klasse
Kauwvlakken vrij vlak, sterk 
afgesleten gebit.

Kauwranden bijna verdwenen, 
botte tot geen zaag.

Tandplooien verdwenen.

5 jaar en meer: 6 tanden

Meten van de onderkaaklengte
Maximale afstand van aan de basis van de 
middelste snijtand tot het einde van de kaak 

2 tot 5 jaar: 6 tanden

160,62 mm

Onderkaak volwassen ree
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