
Zoals u van ons gewend bent houden 
wij in februari de maand van het gebit. 
Dit houdt in dat wij gedurende de hele 
maand gratis gebitscontroles doen, en 
we geven 10% korting op gebitssane-
ringen. 

Een gezond gebit is van belang omdat 
ontstoken tandvlees niet alleen leidt 
tot verlies van tanden en kiezen, maar 
ook een bron van infecties is die elders 
in het lichaam problemen kan veroor-
zaken. 
Zo kunnen vanuit ontstoken tandvlees 
bacteriën terecht komen in lever,  
nieren en hart. 
Juist daarom is preventieve zorg voor het gebit zo belangrijk! 
 
Tijdens genoemde gratis controles inspecteren wij het gebit en beoordelen of gebitssa-
nering nodig is, en we geven adviezen over preventieve gebitsverzorging. De “gouden 
standaard” is nog altijd dagelijks tanden poetsen. Hiervoor zijn speciale tandenborstels 
en tandpasta verkrijgbaar. 

Ook aan dieren die het poetsen niet toelaten is gedacht. 

Hiervoor bieden wij goede alternatieven zoals dentisept kleefpasta, aquadent voor door 
het drinkwater, Royal canin Dental dieetvoer, en speciale kauwkluiven die tandsteenvor-
ming kunnen remmen. 

Tandsteen komt zeer vaak voor bij oudere honden en katten! Als u huisdier niet recent 
gecontroleerd is dan raden wij een gratis controle aan. 

Kijk ook eens op onze website naar de informatiepagina over tandsteen en ontstoken 
tandvlees 

Bovenstaande tekst is een herhaling van die in de nieuwsbrief van 14-1-2013, 
maar is door de komende actie-maand weer actueel. 

Op de volgende pagina’s treft u een uitgebreide instructie aan hoe u het tandenpoetsen 
bij honden en katten kunt aanleren, hoe u uw hond of kat er aan kunt laten wennen. 
 

Wij besteden hier veel aandacht aan omdat, zoals hierboven al is vermeld, tandenpoet-
sen de beste manier is om tandplak en tandsteen te voorkomen. Omdat helaas veel men-
sen er moeite mee hebben om het voor elkaar te krijgen, hebben wij gekozen voor een 
uitgebreide uitleg hoe u het kan aanpakken. 

Maand van het gebit 
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Hond met veel tandsteen en ontstoken tandvlees 

http://www.dierenkliniektergouwe.com/tandstee.htm
http://www.dierenkliniektergouwe.com/tandstee.htm
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Tanden poetsen bij hond en kat. 

Omdat honden en katten een gebit hebben met veel open ruimtes tussen de tanden en 
kiezen, en omdat ze vaak niet gewend zijn om in de bek te laten kijken, is tanden poet-
sen niet iets wat direct in 1 keer lukt. 

Het is daarom belangrijk om hiermee pas te beginnen als u er zich helemaal klaar voor 
voelt. Probeer het 1x daags op een vast moment van de dag te doen, als iedereen re-
laxed is. Sluit altijd af met iets leuks; spel, wandelen, of iets lekkers. 

En vooral; heb in het begin niet te hoge verwachtingen! Zowel u als uw dier moeten aan 
deze handeling wennen. Maar bedenk wel, als het lukt dan kunt u hiermee gebitspro-
blemen, maar eventueel ook andere gezondheidsklachten voorkomen. Ontstoken tand-
vlees is namelijk een infectiebron, van waaruit bacteriën in lever, nieren en hart te-
recht kunnen komen. 

Het aanleren/wennen: 

Wij adviseren om met tandenpoetsen te beginnen als uw hond of kat klaar is met wis-
selen (dat is meestal met 6 tot 7 maanden het geval). Maar voordat het zover is kunt 
u natuurlijk al starten met wennen aan aanraking in en rond de bek. 
Wen uw dier eraan dat hij zijn kop op uw ene hand legt, terwijl u met uw andere hand 
boven op zijn kopje kriebelt. Als dat lukt kunt u voorzichtig richting neus gaan en pro-
beren de lippen op te tillen. Daarna voorzichtig de tanden aanraken. 
Het is belangrijk om altijd te belonen na een geslaagde handeling. 

De meeste dieren vinden de tandpasta erg lekker (kipsmaak). Om ze eraan te wennen 
kunt u wat tandpasta aan de buitenzijde van de tanden en kiezen smeren, waarna u de 
mondhoeken en lippen over de kiezen heen wrijft. 

Voor het wennen aan aanraking in en rond de bek moet u toch wel een maand uittrek-
ken. Natuurlijk zal het bij het ene dier veel sneller gaan dan bij het andere dier. 
Geduld is dan ook het belangrijkste voor het slagen. 

Het poetsen: 
 

Als uw dier dit allemaal  goed toelaat kunt 
u beginnen met het echte poetsen. In te-
genstelling tot de mens hoeft u uw dier 
niet 2 minuten lang te poetsen, en hoeft u 
niet alle zijden van de tanden en kiezen te 
poetsen. 
 
Ons doel is het dagelijks verwijderen van 
de tandplak, want als u dat doet, voorkomt 
u tandsteen en ontstoken tandvlees. 
Dit hoeft alleen aan de buitenzijde van  
het gebit, omdat uw dier de binnenzijde  
met de tong zelf schoonhoudt. U hoeft de 
bek van uw dier daarom maar een klein 
stukje te openen, net voldoende om de bui-
tenzijde van de tanden en kiezen 
kort te poetsen. 

 

N i e u w s b r i e f  

  

Als u op de foto’s klikt, kunt u  
filmpjes bekijken met poets-
instructies voor hond en kat. 

“Tandpasta met 
kipsmaak” 

http://www.virbac.nl/100-seconden-dierenarts/gezelschapsdieren/gebitsverzorging
http://www.virbac.nl/100-seconden-dierenarts/gezelschapsdieren/gebitsverzorging
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 Het poetsen kan met een (verband-) gaasje, een vingerborstel of een tandenborstel. 
Voor hond en kat zijn bij ons speciale tandenborstels verkrijgbaar, evenals vingerborstels. Ook de tandpasta 
is speciaal voor hond en kat ontwikkeld. Deze bevat geen fluoride, heeft kipsmaak, en mag worden ingeslikt. 

 

Meestal is het het handigst om 
met een vingerborstel of een gaas-
je te beginnen. Hiermee heeft u 
meer “feeling” dan een borstel, en 
u voorkomt dat uw hond de borstel 
voor een lekker kluifje aanziet. 

Begin voorzichtig met het poetsen 
van de hoektanden en breidt dit 
pas uit als het goed gaat. Met een 
vingerborstel zit u dicht op de  
tanden en kiezen met uw vinger, 
waardoor u goed controle houdt. 
Stapt u over op een tandenborstel, houdt dan uw wijsvinger  op de borstelkop tijdens het poetsen, om ook 
hiermee voldoende feeling te houden. 

Als u dit niet doet dan maakt u gemakkelijk te grove bewegingen, waardoor het tandenpoetsen pijnlijk kan 
zijn. Een pijnlijke ervaring zal het wennen aan poetsen sterk bemoeilijken. 

Altijd afsluiten met iets leuks of iets lekkers! 
Wees blij met elke “kleine” vooruitgang. Na een paar maanden (of al veel eerder) zijn u en uw huisdier waar-
schijnlijk al gewend aan de dagelijkse routine van het poetsen. 

Ook bij volwassen en oudere dieren kunnen we proberen het gebit te poetsen. Het kan zijn dat dit wat meer 
tijd en geduld vraagt dan bij een jong dier.  

Er zullen helaas altijd dieren blijven waarbij het poetsen niet zal lukken zonder veel stress bij dier en eige-
naar. In die gevallen zijn er andere mogelijkheden (zie pagina 1) die we kunnen inzetten om de gebitsverzor-
ging te optimaliseren. 



Adres:   Ooitas 5 
Telefoon:  0164-237621 
Fax:   0164-255086 
E-mail: info@dierenkliniektergouwe.nl 

Persoonlijke klant- en diervriendelijke zorg, voor een scherpe prijs. 

Dierenkliniek Ter Gouwe 

Als laatste willen wij graag uw aandacht vragen 
voor de sinds kort beschikbare documentaire 
“liefde tot elk prijs?” , een andere kijk op het 
leven van dierenartsen. 

Deze video geeft een realistisch beeld van de 
huidige stand van zaken in diergeneeskundig 
Nederland, en gaat uitgebreid in op  een actueel 
punt, namelijk de kosten van de diergeneeskun-
de. 

De video duurt een kleine 3 kwartier, en wij ho-
pen dat u de tijd neemt om het even te bekij-
ken! (klik op de foto) 

http://www.dierenarts-in-beeld.nl/liefde-tot-elke-prijs

