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Tanden poetsen stap voor stap
Stap 1: Gewenning….
Voordat u het hele gebit kan poetsen, moet uw hond de
tijd hebben om te wennen. Neem kleine stapjes tegelijk
en herhaal deze in korte oefenmomenten van hooguit een
paar minuten tot uw hond dit heel vlot en zonder angst
laat doen. Elk stapje, hoe klein ook, verdient een beloning
(met uw stem, met een knuffel en zelfs met een lekker
hapje).
Zo start u met hem in zijn muil aan te raken, wat voor
sommige dieren een nieuwe ervaring kan zijn. Til
voorzichtig zijn lip op om de tanden te kunnen bekijken.
Vervolgens probeert u zijn tanden aan te raken met uw
vingers. Iets lekkers op uw vingers smeren, kan hierbij
helpen. Ga pas naar de volgende stap als hij dit rustig laat doen zonder stress te vertonen.

Stap 2: Mmmmm, lekkere tandpasta…
Laat de hond wennen aan de smaak van
tandpasta (kip, malt, …). Smeer wat
hondentandpasta op uw vinger en laat dit
aflikken. Herhaal dit meermaals en vergeet
vooral niet te belonen.

Stap 3: Poetsen maar…
De volgende stap is het wennen aan de
poetshandeling. Met één hand houdt u
de bovenlip naar boven en met de
andere brengt u de tandpasta aan. Met
uw vinger wrijft u langzaam en zachtjes
de tandpasta over de tanden. Dring niet
aan om verder in de muil te gaan
wanneer de hond dit niet toelaat. Elk
klein stapje verdient weer een
beloning. Herhaal de kleine stapjes in
korte oefenmomenten totdat uw hond
dit probleemloos toelaat, vooraleer u
een stapje verder probeert te gaan.
Stap 4: Met een doekje of vingertandenborstel…
Wanneer alle voorgaande stappen goed zijn verlopen, bent u klaar om de vingertandenborstel erbij
te nemen! Maak de vingertandenborstel nat en smeer er wat tandpasta aan. Vervolgens laat u de
hond deze pasta aflikken zodat hij ook meteen aan de structuur van de tandenborstel kan wennen.
Net zoals bij de vorige stap gaat u langzaam en zachtjes over zijn tanden heen. Wanneer uw hond het
te eng vindt, kan u ook een doekje rond uw vinger wikkelen als tussenstap.

Stap 5: Nieuwe borstels poetsen goed…
De vingertandenborstel gaat in deze stap plaats maken voor de gewone tandenborstel. Laat de hond
weer wennen aan de structuur door wat tandpasta op de borstel te smeren en te laten aflikken.
Vervolgens plaatst u de tandenborstel op de tanden en zet u uw wijsvinger op de borstelkop. Zo kan
u starten met het poetsen van de hoektanden. Vergeet niet te belonen voor de vooruitgang die jullie
samen maken.

Stap 6: Routine opbouwen...
Nu bent u klaar voor het poetsen van het hele gebit. Probeer altijd uw wijsvinger op de borstelkop te
houden. Iedere dag de tanden poetsen is ideaal, maar 2x per week vinden wij ook al een hele
prestatie! De tandenborstel dient net als bij ons om de 3 maanden vervangen te worden als u
dagelijks poetst. Gebruik ook steeds speciale hondentandpasta.
Heel veel succes! Wij beantwoorden graag eventuele vragen via telefoon (02/688.29.61) of mail
(info@iscavets.be)

