
Tandenpoetsinstructies 

 

Net zoals bij mensen, moeten ook bij honden en katten de 

tanden gepoetst worden. Bij ons gebeurd dit 2 à 3x daags, bij 

uw huisdier hoeft dit slechts 1x per dag.  

 

Tandenpoetsen doen we om het aanwezige tandplak weg te 

poetsen, zodat deze zich niet meer om kan zetten tot 

tandsteen. Tandplak zet zich namelijk binnen 24-48 uur om in 

tandsteen, vandaar dat elke dag poetsen het advies is.  

 

Om de gewenning soepel te laten verlopen is het handig om deze langzaam op te bouwen: 

- Allereerst zal uw huisdier (mogelijk) eraan moeten wennen, dat er iemand aan zijn bek zit. 

Oefen dit meerdere malen per dag, door met de hand over de mond/wangen te gaan.  

- Als dit gemakkelijk gaat, dan mag u vanaf de buitenkant met de wangen de tanden gaan 

masseren. Zo ‘poetst’ u indirect de tanden, tevens worden de speekselklieren geprikkeld, 

waardoor het zelfreinigend vermogen van de mondholte wordt bevorderd. 

- Hierna kunt u met de vinger ín de mond de tanden gaan poetsen. Het is niet nodig om de 

mond open te trekken, lip optillen is al voldoende. 

- Als laatste gaan we de tandenborstel en tandpasta introduceren. Om het huisdier te laten 

wennen aan de smaak en structuur van de tandpasta, mag hij eerst een bolletje tandpasta 

ter grootte van een erwtje van uw vinger aflikken.  Hierna gaan we de tanden poetsen. Dit 

zal gemakkelijker gaan met dierentandpasta, aangezien deze op smaak is gebracht met 

bijv. rund, kip, vis, lever. En de tandpasta’s voor dieren kunnen meestal zonder bezwaren 

worden doorgeslikt. 

 

Om het poetsen te vergemakkelijken is het belangrijk dat uw huisdier het poetsen als een leuk 

onderdeel van de dag ervaart, net zoals een lekkere wandeling of met hem spelen. Ga na elke 

poetsbeurt dan ook iets leuks doen met uw huisdier. Hierdoor zal tanden poetsen elke dag 

gemakkelijker worden. Bij het tonen van de tandenborstel zou een zelfde reactie moeten ontstaan 

als bij het zien van de riem of het aantrekken van de jas.  

Na verloop van tijd zal het tanden poetsen bij de dagelijkse verzorgingspatroon gaan horen en zal 

het steeds gemakkelijker gaan.  

Blijf geduld houden en beloon uw huisdier telkens weer.  

 

Voeding 

Hoe meer uw huisdier kauwt, des te groter is de kans dat met de kauwbewegingen en de 

speekselvloed de tandplakontwikkeling tot een minimum zal worden beperkt. Sommige dieren 

kunnen op deze manier een schitterend schoon gebit houden. Harde voeding (brokken) geniet dan 

ook de voorkeur boven zachte voeding (blikvoer/vlees). Hierbij is er ook nog een mogelijkheid om 

de hond kauwmateriaal te verstrekken, waar hij ook flink aan moet knagen. Ondanks goede 

voeding en extra kauwmaterialen blijft het toch nodig om het gebit goed te poetsen. Blijf het 

tandenpoetsen in het dagelijkse verzorgingspatroon van uw huisdier houden! 

 

Goed: om te spoelen 

Beter: om te knagen 

Best: om te poetsen 


