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9 tot 12 jaar - oud
P1, P2 en P3 zijn zeer sterk afgesleten. Geheel vlak. M1 is een diepe kuil. 
Bij M2 zijn de plooien verdwenen. Bij M3 mogelijk nog een restant van 
de plooi aanwezig. De kiezen zijn geheel vlak. 
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8 tot 9 jaar -volwassen
P1 sterk afgesleten. P2 helemaal vlak. P3 sterk afgesleten. Bij M2 zijn de 
plooien in het achterste deel nog zichtbaar. Bij M3 zijn de plooien nog 
aanwezig. De kies is één vlak.

6 tot 7 jaar -volwassen
P1 sterk afgesleten. P2 praktisch vlak. P3 spitsen sterk afgesleten. Bij M1 
zijn de plooien geheel weg. Bij M2zijn de plooien nog zwak zichtbaar. Bij 
M3 zijn de plooien nog aanwezig.

5 jaar - volwassen
P1 en P2 sterker afgesleten. Tandbeen duidelijker te zien. Bij P3 is de 
kauwrand stomp. Bij M1 zijn de plooien in het voorste deel verdwenen. 
ln hbt achterste deel zijn ze nog zichtbaar. Bij M2 en M3 zijn de kauw-
randspitsen vlak. Het is geen zaag meer.

4 jaar - jong
P1 meer afgesleten, meer tandbeen zichtbaar. P2 idem, nauwelijks nog 
een dakprofiel. P3 sterker afgesleten. Bij M1 liggen de kauwrand en 
kauwvlak op gelijke hoogte. Plooien zijn nog iets zichtbaar. M2 en M3 
nog met scherpe spitsen.

3 jaar - jong
P1 is wat meer afgesleten. P2 nog een dakprofiel, iets meer afgesleten. 
P3 sterker afgesleten. Het bruine tandbeen is duidelijk te zien. M1: 
De kauwrand wat vlakker. M2 en M3 de kauwrand wat lager. Nog steeds 
een duidelijke zaag.

2 jaar - jong
6 blijvende kiezen: P1: begin van slijtage aan het achterste deel. P2 
lijkt van opzij op een dakprofiel, ook aan het voorste deel is tandbeen 
zichtbaar. P3 vertoont begin van slijtage. Bij M1, M2 en M3 de kauwrand 
ongeveer3 mm boven het kauwvlak. Scherpe zaag.

18 maanden - jaarling
6 kiezen: P1, P2 en P3. ln het achterste deel van P2 komt het tandbeen 
tevoorschijn. M1, M2 en M3. De kauwrand steekt 3-4 mm boven het 
kauwvlak uit en lijkt op een scherpe zaag

12 maanden -jaarling
6 kiezen aanwezig: Pl, P2, P3, alle drie worden door blijvende kiezen ge-
wisseld. M1, M2, en M3 zijn alle drie blijvende kiezen. 0p de afbeelding 
zijn P1 en P2 reeds gewisseld. De driedelige melkkies P3 wordt door de 
tweedelige blijvende P3 omhoog geduwd.

8 maanden - kalf
5 kiezen aanwezig: P1,P2, P3 (driedelig), M1 en M2 (blijvend)


