TANDENPOETSEN
Om bij uw huisdier te kunnen tandenpoetsen is training noodzakelijk. U
kiest een vertrouwde plaats waar uw dier zich rustig voelt en waar
voldoende licht en ruimte is. Kleine honden en katten op schoot op een
handdoek is een goede manier. Begin eenvoudig. Begin ermee om uw
huisdier te laten wennen aan de aanraking van de buiten- en
binnenkant van de bek en de snuit. Een paar seconden de lip
omhoogtillen en vooral geen tandenborstel erbij. Oefen een paar
minuten per dag (duur langzaam opvoeren), waarbij u uw huisdier
regelmatig prijst en beloont. Stop als er teveel weerstand geboden
wordt, maak er geen gevecht van. De gebitsverzorging moet geen straf
worden! Als uw huisdier de aanraking van bek, snuit en gebit goed accepteert dan kunt u beginnen
met het gebruik van speciale tandpasta, nog steeds zonder borstel.
Gebruik geen tandpasta voor mensen (ook geen kindertandpasta!); deze tandpasta bevat
schuimmiddelen en fluoride die bij doorslikken maagproblemen bij onze huisdieren kunnen
veroorzaken. Tandpasta voor hond heeft een lekkere smaak (vis/gevogelte) en is daardoor ook gelijk
een soort beloning voor het tandenpoetsen. U kunt de tandpasta het beste gewoon op uw vinger
aanbrengen. Gebruik vervolgens uw vinger alsof het een tandenborstel is en "poets" de buitenkant
van de tanden en kiezen en het tandvlees. Stop steeds een paar seconden vooral als er sprake is van
overvloedige speekselvloed: laat uw dier dan even slikken. Sluit altijd af met een beloning. Voer de
duur van de behandeling langzaam op tot ongeveer 2 tot 3 minuten.
De volgende stap is een tandenborstel of poetsgaasjes te gebruiken om de tanden en kiezen echt
goed mechanisch te reinigen. Er bestaan speciaal gevormde tandenborstels voor honden en katten,
maar ook zogenaamde vingerborstels. De tandenborstel kan eerst op smaak gebracht worden met
gewoon water, vlees- of kippenbouillon. Bij de kat is sap van een blikje vis heel geschikt.
TANDENPOETSEN MET TANDPASTA
Maak de tandenborstel altijd eerst goed nat en druk de tandpasta eerst naar beneden goed de
borstelharen in. Voor huisdieren die het gebruik van een tandenborstel moeilijk accepteren kan ook
gebruik gemaakt worden van (geïmpregneerde) poetsgaasjes. Maak ook deze gaasjes nat voor
gebruik. Begin met de buitenkant van de kiezen en hoektanden van de bovenkaak (zie foto’s).

Is uw huisdier hier goed aan gewend dan kunt u ook de kiezen en hoektanden van de onderkaak
poetsen en tot slot de voortanden. Let op de wijze waarop de tandenborstel wordt vastgehouden:
alsof u een pen vasthoudt. Maak met de borstel poetsbewegingen van boven naar beneden. De
binnenkant van tanden en kiezen hoeft niet perse gepoetst te worden; dit veroorzaakt bij de meeste
dieren nogal wat stress en hier vormt zich zelden tandplaque of tandsteen. Als u het voor elkaar kunt

krijgen om iedere dag de tanden te poetsen van uw huisdier, dan is dat natuurlijk ideaal. Maar 2-3 x
per week is ook al heel mooi en werkt voldoende preventief.
TANDENPOETSEN: GROOT PROBLEEM?
Is tandenpoetsen bij uw huisdier echt onmogelijk, dan kunt u als alternatief een speciaal hiervoor
ontwikkelde kauwstrip/-staaf (Oral Bars) verstrekken. Deze producten reinigen het gebit door het
kauwen. Bovendien bevatten ze speciale stoffen die bacteriegroei in de bek voorkomen. Ook als het
tandenpoetsen er een keer bij inschiet zijn de kauwstaven een goed alternatief.
HET GEBIT VAN EEN OUDERE HOND / KAT
Reeds gevormd tandsteen is met tandenpoetsen niet te verwijderen. Indien uw huisdier een vies gebit
met tandsteen heeft moet dat eerst gereinigd worden. Maak een afspraak bij uw dierenarts voor een
professionele gebitsbehandeling. Daarna kunt u het gebit schoonhouden doormiddel van
tandenpoetsen.
‘Het belangrijkste middel om het tandplaque niveau laag te houden is mechanische reiniging.
Als een laag tandplaque niveau gehandhaafd kan worden, kan de ontwikkeling van tandsteen zelfs
achterwege blijven.’
GEBITSVERZORGENDE DIEETVOEDING
Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling en het voorkomen van gebitsproblemen.
Daarom zal uw dierenarts uw huisdier na een gebitsreinigende behandeling vaak een speciale
dieetvoeding voorschrijven, zoals het Dental Dieet van Royal Canin. De dieetvoedingen
onderscheiden zich door de unieke, tweevoudige werking (mechanische werking én actieve
ingrediënten), waardoor ze bijzonder effectief zijn in het bestrijden van tandplaque en tandsteen.
TANDPLAQUE EN DE GEVOLGEN IN DE REST VAN HET LICHAAM
Tandplaque zorgt bovendien niet alleen voor afwijkingen in de
mondholte. Het oppervlak van het ontstoken tandvlees is al
gauw 15 cm2 (3 bij 5 cm). De toxinen (pus) en microflora
(bacteriën) rondom tanden, kiezen en het omgevende weefsel
worden opgenomen via het ontstoken tandvlees en via het
bloed door heel het lichaam verspreid. Mogelijke gevolgen zijn
ontstekingen elders in het lichaam zoals problemen in hart,
nieren, lever en gewrichten.
TANDPLAQUE IS DE BELANGRIJKSTE OORZAAK VAN SLECHTE ADEM EN ANDERE
PROBLEMEN IN DE MONDHOLTE!
TANDPLAQUE VOORKOMEN/MONDHYGIENE
1. TANDENPOETSEN (indien mogelijk1x/dag, anders
minimaal 3x/week 2 tot 3 minuten)
2. SPOELPRODUCTEN
3. GEBITSVERZORGENDE DIEETVOEDING: DENTAL
(Royal Canin)
4. OraVet®)

