Tandenpoetsen bij uw huisdier
Dagelijks tandenpoetsen is noodzakelijk om het gebit gezond te houden – Eukanuba en
gedragsdeskundige Emma Magnus hebben daarom samen een eenvoudige handleiding
ontwikkeld om het makkelijker en leuker te maken voor u en uw huisdier.
1. Kies het juiste tijdstip om te poetsen
Kies een tijdstip waarop uw huisdier het meest ontspannen is – net voor het slapen gaan
is vaak de beste tijd. Wanneer u de tanden van uw huisdier poetst, stop dan altijd als het
nog leuk is. Zodra hij angstig of gestresst raakt door het poetsen, laat hem dan met rust en
probeer het later opnieuw.
2. Kies de juiste tandenborstel
Kies de juiste tandenborstel: een hele zachte tandenborstel voor mensen of nog beter een
speciale borstel voor honden en katten en vervang deze elke 8 tot 12 weken. Kies de juiste
maat bij het ras dat u heeft. Laat uw huisdier spelen met de borstel zodat hij gewend raakt
aan iets in zijn bek te hebben. Moedig hem aan en beloon hem uitbundig zodat hij het hele
experiment als iets leuks beschouwt.
3. Kies de juiste tandpasta
GEBRUIK NOOIT TANDPASTA VOOR MENSEN – huisdieren vinden het vies en sommige
bestanddelen kunnen schadelijk zijn. Er zijn verschillende tandpasta’s voor dieren verkrijgbaar die doorgeslikt mogen worden. Om uw huisdier aan de smaak te laten wennen, kunt u
een beetje tandpasta op uw vinger doen en hem aanmoedigen dit op te likken of u smeert
wat tandpasta in zijn mondhoek.
4. Beginnen met poetsen
Zodra uw huisdier de smaak van de tandpasta lekker vindt kunt u een kleine hoeveelheid
aanbrengen tussen de haren van de tandenborstel (druk het er goed in, want anders wordt
het er zo afgelikt). Til dan een lip op en begin met één tand te poetsen.
5. Beloon uw huisdier na het poetsen
Om de tanden te kunnen poetsen laat u uw huisdier zitten en opent dan zachtjes zijn bek –
doe dit niet te hardhandig en blijf hem vriendelijk toespreken en belonen. Geef een beloning aan het einde van de poetsbeurt in de vorm van een speeltje of wat lekkers zoals een
dental snack (maar geen chocolade!).
6. Verhoog het aantal tanden dat u poetst
Voer per dag geleidelijk het aantal tanden dat u poetst op en maak cirkelvormige bewegingen met de borstel. Begin met de grote hoektanden (canines) en als uw huisdier begint te
wennen poets dan de kleinere kiezen (pre-molaren) – deze zijn het makkelijkste te bereiken
– en beweeg langzaam verder naar de kiezen achter in de bek. Probeer de hele tand en kies
te poetsen, met name de overgang naar het tandvlees.
7. Voorkom kauwen op de tandenborstel
Uw huisdier kan proberen op de borstel te bijten en kauwen – het is natuurlijk gedrag om
op dingen in zijn bek te kauwen. Duw met zachte hand zijn lip naar binnen over zijn tanden
heen – dit doet niet echt pijn, maar is wel onaangenaam zodat hij stopt met kauwen.

