
Gebit van de hond wordt vaak verwaarloosd 
  

Slechte adem, doffe aanslag op de tanden of bruingele vlekjes op het gebit zijn tekenen van 

beginnende gebitsproblemen bij de hond. Tandplak en tandsteen vormen daarbij de grootste 

boosdoeners. Wanneer gebitsproblemen worden verwaarloosd, kunnen ze ernstige gevolgen 

hebben. Een slecht gebit zorgt voor moeilijkheden bij het eten, vorming van ontstekingen wat 

uit eindelijk leidt tot tandverlies. Aandacht voor gebitverzorging zoals dagelijks poetsen, 

regelmatig controle bij de dierenarts en de juiste voeding is belangrijk om gebitsproblemen te 

voorkomen. 

 

In de diergeneeskunde is steeds meer aandacht voor de verzorging van honden- en 

kattengebitten. Niet zo vreemd want bijvoorbeeld vier op de vijf honden van drie jaar en 

ouder krijgt last van gebitsproblemen en dat kan blijvende schade aanrichten. De meest 

ernstige vorm is parodontitis. Deze ontsteking van de weefsels en het bot rondom de tanden 

bezorgt honden veel pijn. Daarnaast krijgen de meeste honden een slechte adem, kunnen 

tanden uitvallen of moet een dierenarts tanden trekken om de pijn weg te nemen. Laat een 

hondeneigenaar een ontsteking in de bek niet of te laat behandelen, dan kunnen bacteriën op 

den duur zelfs vitale organen als nieren, lever of hart aantasten. 

 

Tandenpoetsen 

Dagelijks poetsen is de beste methode om de oorzaak van tandproblemen tegen te gaan. Dit is 

vaak geen gemakkelijke klus en vergt veel geduld. Dierenarts Marc Verburgh: “Om goed te 

kunnen poetsen moet de hond eerst wennen aan het idee dat iemand zijn tanden aanraakt. De 

eerste stap is om langzaam de lip op te tillen om de tanden en kiezen te bekijken. Dit is voor 

veel honden al eng, dus geduld is belangrijk. Wanneer dit goed gaat kan het gebit worden 

aangeraakt. Het helpt om iets lekkers op de hand te smeren. Eenmaal per dag oefenen is vaak 

voldoende. Wanneer de hond gewend is aan de aanraking kan voorzichtig worden begonnen 

met het poetsen met de vingertandenborstel. Dit gaat iedere keer een stuk gemakkelijker. 

Uiteindelijk is de hond gewend en kan de hondentandenborstel worden gebruikt.” 

 

Juiste voeding 

Omdat dagelijks tandenpoetsen er wel eens bij in kan schieten bestaan er op het gebied van 

voeding prima alternatieven om het gebit gezond te houden. Sommige hondenbrokken hebben 

bijvoorbeeld een schurende werking op de kiezen en regelmatig kauwen vermindert de kans 

op tandplak en tandsteen. 

 

Februari was weer ‘Maand van de Gebitscontrole’ 

Naast de juiste gebitsverzorging en voeding is regelmatige gebitscontrole belangrijk. Daarom 

organiseerde de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG) in samenwerking met 

Pedigree in februari de Maand van de Gebitscontrole. Tijdens deze maand werd aandacht 

gevraagd voor de gebitsverzorging van de hond.  

 

Initiatiefnemer Pedigree hecht belang aan een goede gebitsverzorging en biedt met Pedigree 

DentaStix een aanvulling op de dagelijkse gebitsverzorging die de vorming van tandsteen tot 

wel 80% verminderd  

 

Steekproef 2007: ruim helft honden heeft ernstige gebitsproblemen 
 



In een Persbericht van de Groep Geneeskunde Gezelschapskunde en Pedigree staat te lezen, 

dat van de ruim 20.000 honden waarvan in februari 2007 het gebit is gecontroleerd, de helft 

‘ernstige gebitsproblemen’ bleek te hebben. Direct ingrijpen was noodzakelijk en zo 

onderging menig hond een professionele gebitsreiniging bij de dierenarts: een operatieve 

behandeling van het tandvlees en het trekken van de nodige tanden en kiezen. Daarmee werd 

bij deze dieren meer leed voorkomen.  

 

De Dierenbescherming schrijft hierover o.a. : ‘Voor honden is goede gebitsverzorging het 

hele jaar door belangrijk. Tandplak en tandsteen zijn de grootste boosdoeners in een 

hondengebit. Door gebitsproblemen tijdig te laten behandelen bij een dierenarts, kunnen 

hondeneigenaren hun huisdier behoeden voor ernstige klachten zoals tandverlies, aantasting 

van vitale organen en een slechte adem. Uiteraard is voorkomen altijd beter dan genezen. Een 

hondengebit is bijvoorbeeld eenvoudig gezond te houden met een combinatie van regelmatig 

tandenpoetsen, kauwen met speciale kauwsticks en een jaarlijkse gebitscontrole bij de 

dierenarts’. 

 


