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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 25
GEBITSVERZORGING BIJ DE HOND
Hoe verzorg ik de tanden van mijn hond?
De tanden van uw hond vragen net zo goed verzorging als die van onszelf.
Wij raden u aan het gebit van uw hond geregeld te poetsen. Zo kan u helpen
voorkomen dat er tandsteen ontstaat. Tandsteen kan aanleiding geven tot ernstige
mondontstekingen en tandbederf.
In erge gevallen kunnen ontstekingen in de mond leiden tot ontstekingen op andere
plaatsen in het lichaam zoals de nieren, de lever en de hartkleppen.
Een goede mondhygiëne is dus uiterst belangrijk!
Begin uw hond al te laten wennen aan het poetsen als hij tussen de 8 en de 12
weken is, het wordt voor uw dier dan een heel gewone handeling.

Hoe vaak moet u poetsen?
Minstens 2 maal per week. Dagelijks mag ook!

Waarmee kunt u best poetsen?
Er bestaat tegenwoordig tandpasta speciaal voor honden. Deze heeft een
vleessmaak, dus uw dier went er snel aan. Gebruik zeker geen “mensentandpasta”
want deze smaak vinden honden vies en bovendien kunnen ze niet spoelen!
Gebruik een kindertandenborstel, een vingerborstel of een doekje.
U kun al dit materiaal meenemen bij uw volgende bezoek aan de praktijk.
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Welke poetstechniek gebruikt u het beste?
Til de lip op, u hoeft de mond niet open te trekken, en poets de buitenzijde van de
tanden. Vergeet ook de kiezen achteraan niet. Maak draaiende bewegingen met de
borstel en poets ook de overgang tand-tandvlees. De binnenkant van de tanden
poetst de hond grotendeels vanzelf met zijn tong.

Wat als poetsen echt niet lukt?
Lukt het niet omdat u de techniek niet onder de knie krijgt? Maak dan even een
afspraak, dan geven wij u graag een demonstratie!
Laat uw dier het poetsen echt niet toe?
Dan krijgt u van ons een staaltje mee van een speciale voeding. De brokken zijn van
een zodanig formaat dat de hond zijn tanden er als het ware moet “insteken” om ze
stuk te bijten en door te slikken en zo werkt de brok als schuurpapier op de tanden!
Ook beschikken wij over gezonde kauwstrips die u als tussendoortje kunt geven. Zo
verwent u uw hond op een gebitsvriendelijke manier!

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kunt u gratis downloaden op
www.dapdevrijheid.be. Op deze site kunt u zich ook registreren voor de
nieuwsbrief van DAP De Vrijheid. Voor meer diepgaand advies kunt u
een telefonische afspraak maken (tel. 03/314 87 67).
Dierenartsen Katrien Eelen, Veerle Guffens en Wendy Op De Beeck
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