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Informatie tandverzorging honden 

De tandhygiëne bij honden is heel belangrijk. Wanneer deze niet optimaal is kan er 

tandplak/tandsteen ontstaan. Dit kan op zijn beurt weer zorgen voor ontstekingen en infecties, niet 

enkel in de mond maar ook verder in het lichaam met eventueel ernstige ziekte tot gevolg. 

Wat is tandplak? 

Tandplak is een veel voorkomend probleem, het vaakst bij kleine hondenrassen. Dit ontstaat door 
combinatie van bacteriën, calcium en fosfor uit het speeksel en voedselresten. 
 

Symptomen 
• Geel/bruin verkleuring van de tanden, vooral net onder het tandvlees.  

• Rood tot bloedend tandvlees 

• Sterk ruikende adem!!!! 

• Moeizaam/pijnlijk kauwen op harde korrels/kauw materiaal 
 

Behandeling  
Er zijn verschillende vormen van behandeling, we overlopen ze hieronder van minst intensief tot 
operatief.  
 

- Mondwater: 
Er bestaat speciaal mondwater voor honden dat in het drinkwater toegevoegd kan worden. 
Dit draagt bij tot een goede mondhygiëne en remt de bacteriegroei.   

 
- Voeding: 

Het is voor elke hond heel belangrijk om dagelijks te kauwen. Het gebit van de hond wordt 
op die manier uit zichzelf gereinigd. Hiermee willen we benadrukken dat de duur van het 
kauwen belangrijker is dan op welk materiaal. 
Brokken of korrels zijn hierdoor ook beter voor het gebit dan verse voeding.  
Bepaalde beentjes of sticks zijn vaak te zacht waardoor ze snel opgegeten zijn en de kauwtijd 
te kort is. De betere sticks bevatten toegevoegde enzymes die een gunstig effect hebben op 
mondhygiëne. Leer uw pup op beentjes te kluiven: jong geleerd, ....  
 

- Tanden poetsen: 
Is zeker een goede manier om de tanden van uw hond goed te onderhouden. Deze methode 
wordt echter niet door elke hond toegelaten. Er zijn speciale tandenborstels en 
vingerhoedjes op de markt. Een humane tandenborstel kan ook gebruikt worden. Het 
fluorgehalte in humane tandpasta is weliswaar te hoog waardoor deze niet voor honden 
gebruikt kan worden. Er zijn tandpasta’s speciaal voor honden te verkrijgen in dierenwinkels 
en bij de dierenarts.  
 

- Mechanisch reinigen: 
Hierbij wordt het tandsteen mechanisch verwijderd onder narcose (zoals bij de tandarts). 
Losse tanden worden eveneens getrokken. Wanneer er sprake is van veel tandsteen, slechte 
adem en/of ontstoken tandvlees is deze ingreep soms de enige optie. Bespreek dit met je 
dierenarts. Je hond komt dan nuchter naar de praktijk voor de geplande ingreep en mag 
meestal al dezelfde dag zonder nazorg naar huis. 
Eten en drinken mag dezelfde dag nog. Bij infecties zal antibiotica geadviseerd worden. Een 
enkele keer is aangepaste voeding nodig. Kauwen blijft sowieso belangrijk.   
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