
                                                                                                             
 

Onderzoek naar de leeftijdsbepaling van pups aan de hand van de 

wisseling van de snijtanden 
 
Het onderzoek maakt onderdeel uit van de studie diergeneeskunde aan Universiteit Utrecht en 

wordt uitgevoerd binnen het departement Clinical Sciences van de Faculteit Diergeneeskunde.  

 

In dit onderzoek gaan wij in beeld brengen op welke leeftijd de snijtanden bij puppy’s van 

verschillende rassen wisselen. Zo proberen wij te kijken of dit een mogelijkheid zou zijn om de 

leeftijd van een pup betrouwbaar in te schatten. Dit kan van grote betekenis zijn bij het voorkomen 

van de import van te jonge puppy’s naar Nederland.  

 

Voor het onderzoek wordt u gevraagd om vanaf de leeftijd van 10 weken tot 20 weken, 2-wekelijks 

een foto te maken van het gebit van uw hond.  Het gemakkelijkste is om deze foto’s te maken met 

een mobiele telefoon en via bijvoorbeeld Whatsapp door te sturen naar de onderzoeker.  

 

Hieronder volgt meer informatie en een instructie over het maken van foto’s van de snijtanden bij 

uw pup. 

 

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mij een berichtje sturen via Whatsapp op 06 10270554 of via 

de mail naar l.scholtens@students.uu.nl. Mijn voorkeur gaat uit naar Whatsapp. Ik zal proberen zo 

snel mogelijk te antwoorden.  

 

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Lisanne Scholtens 

Masterstudent Diergeneeskunde aan Universiteit Utrecht 
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Instructie 
De foto kunt u maken met uw mobiele telefoon. Het is belangrijk dat alle snij- en hoektanden 

duidelijk zichtbaar zijn. Op afbeelding 5 moet de onderlip nog iets verder naar beneden worden 

getrokken om de snijtanden goed zichtbaar te maken. Afbeelding 6 laat het gewenste resultaat ziet. 

 

- U stuurt twee keer per week (op maandag en donderdag) op de leeftijd van 10 tot 20 weken 

van de pup een foto waarop zowel de boven als onderkaak te zien zijn. 

- Om de foto te maken kunt u uw pup het beste op de volgende manier vasthouden; u neemt 

de pup op schoot met de kop van u af. U presenteert de snij- en hoektanden door de lippen 

voorzichtig voor de tanden weg te trekken en de bek iets te openen. Een helper neemt een 

foto van het gebit waarbij is scherp gesteld op de tanden. Het gewenste resultaat ziet eruit 

zoals afbeelding 6. Geef de pup na het maken van de foto een beloning zodat hij/zij eraan 

went en het de volgende keer makkelijker gaat. 

- De foto stuurt u via Whatsapp naar 06 10270554 (Lisanne Scholtens). Als u geen Whatsapp 

heeft, kunt u de foto mailen naar l.scholtens@students.uu.nl 

 

 
Afbeelding 5: Presenteren van de tanden,    Afbeelding 6:  Goede foto 
onderlip moet nog iets verder naar beneden 

 

Voor uw eigen overzicht staat hieronder een aftekenlijst zodat u kan bijhouden hoeveel foto’s u nog 

moet maken. 

 

Aftekenlijst foto’s doorsturen 
Leeftijd pup in 
weken 

Maandag Donderdag 
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Informatie over de wisseling van de tanden bij pups  

 
Puppy’s worden geboren zonder tanden waarna binnen drie tot zes weken het melkgebit doorkomt. 

Dit melkgebit wordt tussen de 12 en 16 weken leeftijd gewisseld tot een blijvend gebit.  

Melktanden zijn kleiner, smaller en scherper dan permanente tanden. Uitgevallen melktanden 

worden meestal doorgeslikt en worden daarom vaak niet teruggevonden in huis.  

 

 
Afbeelding 1: Melktanden van een pup.       Afbeelding 2: Permanent gebit van een jonge hond. 

 

De boven- en onderkaak bevatten elk zes snijtanden en twee hoektanden. Deze melktanden worden 

allemaal vervangen door blijvende elementen. Achter de hoektanden bevinden zich de kiezen. 

 

Verloop normale wisseling 
Het wisselen van de tanden start  meestal vanuit het midden van de kaak naar de zijkant van de kaak. 

Hierdoor kunnen zowel melktanden als permanente tanden tegelijk in het gebit aanwezig zijn 

gedurende de wisselperiode. Normaal groeit de permanente tand direct onder de melktand. 

Hierdoor wordt de wortel van de melktand op een gegeven moment afgebroken en zit de melktand 

los. Als de permanente tand omhoog komt, wordt de melktand uit het gebit gedrukt. Op de plek van 

de melktand groeit dan de permanente tand.  

 

Afwijkingen in de wisseling 
Een afwijking die veel voorkomt bij de wisseling is de persisterende melktand; de melktand valt niet 

uit. De permanente tand groeit dan niet precies onder de melktand waardoor de melktand niet goed  

uit de kaak wordt gedrukt. De permanente tand komt dan naast de melktand door waardoor het lijkt 

alsof er een extra tand aanwezig is. Andere afwijkingen die u tegen kunt komen zijn het vertraagd of 

niet doorkomen van een melktand. Als de melktand niet aanwezig is, zal er waarschijnlijk ook geen 

permanente tand doorkomen op die plek. Verder kan een melktand afbreken of beschadigd raken 

doordat melktanden dunner en minder sterk zijn dan permanente tanden. Ten slotte kan er sprake 

zijn van een afwijkende stand van het gebit waarbij de hoektanden van de onderkaak in de 

bovenkaak prikken wat gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het gebit. Mocht u één van 

deze afwijkingen opvallen, dan kunt u deze vermelden bij het sturen van de foto.  

 


