
 

 

POETSINSTRUCTIE 

Laat uw huisdier eerst wat ervaring opdoen, voordat u begint met tandenpoetsen. 

Stap 1: Wennen aan gebitsinspectie 

Uw huisdier moet wennen aan het feit dat u hem in zijn mond gaat aanraken. Til om te beginnen 
voorzichtig zijn lip op, om tanden en kiezen te bekijken. Dit is voor veel huisdieren al eng. Geef dus 
zeker niet te snel op. Ga als dit goed gaat, een stapje verder door zijn tanden aan te raken met uw 
vingers. Het kan zijn dat u iets lekkers moet gebruiken, dat u op uw vinger smeert. Een keer per dag 
oefenen is voor veel honden voldoende. 

Stap 2: Wennen aan de smaak van (huisdieren)tandpasta 

Waarschuwing vooraf: gebruik speciale tandpasta voor huisdieren. Fluoridetandpasta voor mensen 
is giftig voor huisdieren! 

Smeer wat tandpasta op uw (schone) wijsvinger en laat uw hond het eraf likken. Herhaal dit enkele 
keren en beloon hem elke keer. Als uw hond de tandpasta niet lekker vindt, probeer dan wel de 
volgende stappen; soms vinden honden de smaak van tandpasta gewoon niet lekker. 

Stap 3: Wennen aan vingerpoetsen 

Smeer wat tandpasta op de wijsvinger van uw hand en houd met uw andere hand de bovenlip naar 
boven. Wrijf dan langzaam en zachtjes met uw wijsvinger over zijn tanden heen. Ga niet verder in 
zijn mond dan hij toelaat en herhaal dit proces bij al zijn tanden. Beloon uw hond, iedere keer dat 
het lukt. 

Stap 4: Wennen aan de vingertandenborstel 

Als de stappen 1 tot en met 3 geen problemen meer opleveren, kunt u verder gaan en de 
vingertandenborstel introduceren. Maak deze nat, smeer er wat tandpasta op en laat uw hond dit 
ervan af likken. Zo zal hij wennen aan het oppervlak van de tandenborstel. Ga vervolgens weer 
zachtjes en langzaam over al zijn tanden heen. 

Stap 5: Wennen aan de echte huisdierentandenborstel 

Nu uw hond gewend is aan het ritueel van tandenpoetsen, kunt u de echte 
huisdierentandenborstel pakken. Ook hier geldt dat uw hond of kat eerst moet wennen aan hoe 
deze aanvoelt. Lukt het allemaal, dna begint u met uw wijsvinger op de borstelkop met het poetsen 
van de hoektanden. 

Stap 6: Een volledige poetsbeurt 

Als uw huisdier de voorgaande stappen goed verdraagt, mag u de gebitsreiniging uitbreiden tot alle 
tanden en kiezen.  Plaats steeds uw wijsvinger op de borstelkop. Begin met de voortanden; haal de 
bovenlip omhoog zowel uw duim als wijsvinger en poets daarna op en neer. Breid dit uit naar 
achteren en onderen.  

U kunt op den duur zelfs proberen de binnenkant van de voortanden te poetsen. Omdat dit 
ongemakkelijk is voor uw huisdier, kan het even duren voor hij er aan gewend is. 

 


