
Na een gebitsreiniging bij de dierenarts is het gebit van je hond 
weer helemaal schoon. Om het schoon te houden is het belangrijk 
dat je dagelijks zijn tanden poetst. Dit doe je zo:
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EEN GIDS VOOR HET POETSEN  
VAN HET GEBIT VAN JE HOND
Het gebit van je hond poetsen is een goede manier om zijn 
tandvlees en tanden gezond te houden en tandplak tegen te gaan. 
Het geleidelijk introduceren van tandenpoetsen leidt er waarschijnlijk 
ook toe dat hij de poetsbeurt leuk gaat vinden.

Wat je nodig hebt:
•  Een tandenborstel met middellange borstelharen en  

de juiste grootte (laat je dierenarts je over een speciale  
dieren-/hondentandenborstel adviseren).

• Huisdiertandpasta (gebruik geen mensentandpasta).

• Een rustige plaats zonder afleiding.

• Tijd en geduld.
 
Enkele belangrijke tips voordat je start:
•  Houd elke sessie kort - vanaf een aantal seconden tot een 

maximum van een aantal minuten.

•   Kies een tijdstip dat past in je dagelijkse ritme en probeer dit als je 
gebruikelijke tijd te houden om te poetsen. Het maakt niet uit op 
welk moment van de dag je poetst.

•   Herhaal elke stap dagelijks totdat je hond er comfortabel bij is en 
daarna nog enkele dagen. Vervolgens kun je verder gaan naar 
de volgende stap. Je kunt eventueel starten met de vorige stap, 
voordat je verder gaat met de volgende stap.

•  Elke hond is verschillend - oefen dus een ritme dat past bij jouw 
hond. Je kunt altijd een stap terug gaan.

•  Geef veel complimenten en een beloning, maar alleen bij  
goed gedrag.

Stap 1: Het introduceren van de huisdiertandpasta 

•  Smeer een kleine hoeveelheid huisdiertandpasta op je vingertop.
•  Sta je hond toe de huisdiertandpasta op te likken. Hij moet de 

huisdiertandpasta lekker vinden en enthousiast zijn om het  
te eten.

•  Houd met je andere hand voorzichtig zijn snuit vast om de  
bek voor een groot gedeelte gesloten te houden.

Stap 2: Wennen aan de aanraking

• Plaats wat huisdiertandpasta op je vingertop.
•  Plaats je vinger onder de bovenlip aan de andere kant van zijn kop.
• Wrijf je vingertop over zijn tanden.
•  Sta het niet toe dat de bek geopend wordt, anders kan je hond  

op je vinger kauwen.
•  Schuif je vinger verder terug in de wangen (doe dit niet als er een risico is  

dat je gebeten kan worden). Als je hond niet stil wil zitten als je zijn snuit 
vasthoudt, is het verstandig om eerst gedrags-advies op te vragen bij je 
dierenarts.

Stap 3: Introduceren van de tandenborstel - hoektanden

•  Maak de tandenborstel nat met water, voeg wat huisdiertandpasta toe en  
druk het vervolgens in de borstelharen.

•  Houd de snuit vast om de bek voorzichtig gesloten te houden.  
Doe dit om te voorkomen dat hij gaat kauwen op de tandenborstel.

•  Til de bovenlip aan één kant van de bek op (met een vingertop of de duim 
van de hand die de snuit vasthoudt).

• Poets voorzichtig de hoektanden - dit zijn de langste tanden.
•  Verander je grip op de snuit om de lip aan de andere kant op te tillen, 

poets vervolgens de tanden aan de andere kant. Tip: begin niet met de 
snijtanden aan de voorkant van de bek aangezien dit een gevoeliger 
gebied van de bek is.

Stap 4: Poets de tanden achterin de bek

•  Ga na het poetsen van de hoektanden door met het poetsen van de 
tanden achterin de bek.

•  Om bij de maalkiezen te komen, moet je met de borstel bij de hoek van  
de lippen naar binnen glippen. Tip: probeer een kleinere tandenborstel  
als het lastig is om binnen te dringen bij de wangen.

•  Poets de boventanden eerst en sta het toe om de bek lichtelijk te openen  
om de tanden onderin de bek te poetsen.

•  Onthoud: laat het poetsen zo geleidelijk mogelijk toenemen en stop als  
je hond hevig reageert.

Stap 5: Poets alle tanden

•  Poets de hoektanden en achterste tanden aan beide kanten (zoals 
voorheen).

•  Til nu de bovenlip op aan de voorkant van de bek (terwijl je nog steeds de 
bek gesloten houdt) en poets de snijtanden.

•  Je poetst nu de buitenkant van alle tanden. Je kan iets langer doorgaan 
met poetsen om grondiger schoon te maken.

• Voor de beste resultaten poets je ten minste één keer per dag.

Pas op als je je vingers in de bek van je  
hond plaatst. Doe dit niet als er een kans is  

dat je hond bijt of agressief wordt.
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