
 

 

In 5 weken uw huisdier de tanden leren poetsen  

 
Eerste week: 
Trainen om de bek van uw huisdier aan te raken. Geen verdere handeling uitvoeren, 
hierdoor leert uw huisdier dat de handeling duidelijk begrensd is.  
Hierna kunt u uw huisdier belonen met wat tandpasta op de vingerborstel of tandenborstel. 
Dit is tevens een gewenningsproces voor het gebruik van de vingerborstel of tandenborstel 
die later gebruikt gaat worden.  
 
Tweede week: 
De lippen kunnen nu omhoog getild worden, waardoor er vrij zicht ontstaat in de bek en alle 
kiezen zichtbaar zijn. Hierna kunt u uw huisdier belonen door wat tandpasta op de 
vingerborstel of tandenborstel aan te bieden. 
 
Derde week: 
Als het voorgaande goed gaat, kunt u de lippen omhoog tillen en met de vinger over de 
tanden bewegen. Dit zonder toevoeging van een tandpasta. Hierna kunt u uw huisdier 
belonen door wat tandpasta op de vingerborstel of tandenborstel aan te bieden. 
 
Vierde week: 
Nu kunt u beginnen met poetsen. Dit kan eerst nog door de tandpasta op uw vinger aan te 
brengen. U beweegt nu met de vinger door de bek aan de buitenzijde van de tanden/kiezen. 
uw huisdier zal hierop waarschijnlijk reageren door deze op te likken. Door de enzymen in de 
tandpasta zal er toch reiniging plaatsvinden. 
De tong en het lichte schuurmiddel in de tandpasta hebben een reinigende werking aan de 
binnenkant van de tanden/kiezen. De tanden hoeven dus alleen aan de buitenzijde gepoetst 
te worden. Hierna kunt u uw huisdier belonen door wat tandpasta op de vingerborstel of 
tandenborstel aan te bieden. 
 
Vijfde week: 
U kunt nu beginnen met poetsen met de vingerborstel en tandpasta. Als uw huisdier hier aan 
gewend is dan kunt u overstappen op een speciale tandenborstel om het gebit van uw 
huisdier te poetsen. Door de vorm van de tandenborstel is het mogelijk om verder in de bek 
te komen tijdens het poetsen van de tanden, ook de achterste kiezen zijn dan goed 
bereikbaar. Als laatste kunnen de snijtanden gepoetst worden. Dit is het gevoeligste in de 
bek. U kunt eventueel de tandenborstel weer vervangen door een vingerborstel als de 
tandenborstel niet wordt geaccepteerd. 
 
 
Er bestaan tevens producten (in vorm van poeders, complete voeding, mondwaters, sticks, 
etc.) die de vorming van tandsteen helpen verminderen en de mondgeur van uw huisdier 
kunnen verbeteren. Deze producten kunnen in aanvulling op het tandenpoetsen worden 
gebruikt. Vraag hiernaar in onze praktijk! 
 


