
 

 

 

Praktisch advies voor 

tandenverzorging 

Voor het aanleren van een goede mondverzorging is veel geduld nodig.  Zoek een 
neutrale plaats waar de hond zich rustig voelt.   

Begin eenvoudig 

• Een paar seconden de lippen omhoog houden 

• Beloning volgt: een knuffel, een wandeling, spelletje, … 

• Langzaam wordt de onderzoekstijd verlengd 

• Dit een paar keer herhalen tot de hond dit gewoon is 

• Met de vingers regelmatig aan de buitenkant van de wangen ter hoogte van 
de achterste kiezen wrijven 

• Als de hond dit toelaat, langzaam hetzelfde doen aan de binnenkant van de 
wangen 

• Doe dit eerst met de vingers alvorens gebruik gemaakt wordt van een 
tandenborstel en tandpasta 

• Bij gebruik van de tandpasta, laat de hond er even aan likken. 

In het begin mag je zeker niets forceren en telkens na een goede medewerking de 
hond belonen.  Als de buitenkant van het gebit gereinigd is, kan men verder gaan 
met de binnenkant. Men kan zo ook het gehemelte en de keelholte controleren.   

Instructies voor het tanden poetsen: 

• Begin eenvoudig met het masseren van een “op smaak gebrachte” vinger of 
doekje 

• De tandenborstel zelf wordt eerst met water bevochtigd, om de hond hieraan 
te laten wennen 

• Gebruik een tandpasta speciaal voor honden, deze kan zonder bezwaren 
ingeslikt worden 

• Laat eerst de hond aan de tandenborstel met tandpasta likken, en probeer zo 
een klein beetje te poetsen, ook hier altijd belonen. 

• Aanbevolen wordt om met de borstel onder een hoek van 45 graden een 
draaiende beweging te maken 

Het beste is 2 a 3 keer per week poetsen. 



 

 

Bouw de verzorging op door de eerste keer slechts enkele tanden te poetsen (bij 
voorkeur kiezen en voorkiezen).  Maak bij elke poetsbeurt een groter aantal tanden 
schoon tot u het hele gebit kunt poetsen. 

In het begin kan het moeilijk zijn om de binnenkant van de mond te bereiken.  Leg 
daarom de nadruk op de « buitenkant » van de tanden, vooral tegen het tandvlees 
aan. 

Als het dier dit toelaat begint u ook de binnenkant van de tanden te poetsen.   

Het is belangrijk dat u uw dier na de poetsbeurt beloont met iets wat hij graag heeft : 
een wandeling, een spelletje, een knuffel, …. 

 


