
POETS JE 
PEUTER!

Tips en tools om de tandjes van 
je dwarse peuter schoon te houden



‘NEEEE”, koppig, dwars en 
“zelluf doen’… 
              ze zijn erom berucht… 
PEUTERS. 

Soms tref je ze brullend op de vloer van de super-
markt, of spartelend in de wandelwagen. Ze willen 
zelf lopen als je haast hebt en getild worden als 
je drie zware boodschappentassen in je handen 
hebt. Alleen mama mag ze nog maar naar bed 
brengen. Hun anders favoriete warme hap wordt 
nu  resoluut geweigerd. En tandenpoetsen? 
Ho maar… de kaakjes blijven strak op elkaar!

Goed nieuws! Het koppige gedrag van je peuter is een fase. Het gaat dus weer over! 
En nog meer goed nieuws: koppig gedrag is eigenlijk heel goed. Het is een teken dat je kind zich veilig bij je 
voelt en durft te experimenteren met zijn eigen willetje. En laat dat nou precies nodig zijn in deze fase. Uiteinde-
lijk kan je kind daarmee een eigen ‘ik’ en een eigen mening ontwikkelen!

Het kan je helpen als je bedenkt dat je kind zich aan ’t ontwikkelen is en dat dit gedrag vanzelf weer beter wordt. 
Je peuter wil jou heus niet pesten met zijn koppige gedrag. Hij kan gewoon nog geen rekening houden met 
jouw gevoelens. Als vader of moeder ben je nodig om je kind ruimte te geven om te leren, maar ook om grenzen 
te stellen aan zijn gedrag. 

Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar voor de 
meeste goedwillende papa’s en mama’s is het 
geregeld zweten geblazen deze periode.

Peuters tandenpoetsen
Hoe kan je nou in deze bijzondere fase zorgen 
dat het melkgebit van je peuter schoon blijft en je 
peuter geen gaatjes krijgt? Want… tandenpoetsen 
moet, ook in de peuterfase. Ook al is je kind nog 
klein, zijn gebit kan erg beschadigen als er niet 
goed gepoetst wordt. En dat zorgt voor nog veel 
meer ellende.

Om je iets minder te laten zweten bij het tanden-
poetsen, lees je in dit boekje over hoe je een peuter 
en een tandenborstel het best kunt combineren. 
Lees de pedagogische achtergronden van do’ s en 
don’ ts en tips over poetshoudingen en 
tandenborstels.
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Als je geen tandjes poetst, krijg je gaatjes. Dat weet ieder-
een. Ook peuters kunnen gaatjes krijgen. Maar als je dit 
aan een peuter uitlegt, snapt hij daar helemaal niks van. 
Peuters snappen niet wat gaatjes krijgen betekent. 

Maak tandenpoetsen positief voor je peuter. Zeg dat 
hij sterke tandjes krijgt van poetsen. Tandpasta is eten 
voor de tandjes. Met sterke tandjes kan je peuter goed 
in eten happen. Noem dan maar iets wat je peuter heel 
erg lekker vindt!

Don’t:
Vragen of je peuter alsjeblieft z’n tandjes wil 
poetsen

Grote kans dat je peuter ‘nee’ zegt. En dan? Heb je 
dan respect voor zijn antwoord, of gaat het toch 
gewoon gebeuren? Met vragen stellen maak je het 
je kind en jezelf lastig. Jij bent de ouder en bepaalt 
dat poetsen belangrijk is. Wil je geen ‘nee’? Stel dan 
geen vraag, maar vertel gewoon dat je zijn tanden 
gaat poetsen. 

Do: 
Zeg op een rustige en duidelijke toon dat het 
tandenpoets-tijd is.

Don’t: 
De ene keer wel en de andere keer niet tanden 
poetsen. 

Peuters houden van duidelijkheid. Jouw peuter snapt er 
niks meer van als je hem de ene keer in de houdgreep 
neemt om te poetsen en de andere keer toegeeft aan z’n 
gesputter.  Jij bent de ouder en dus degene met de  
controle. Stel duidelijk dat poetsen moet en hou je hier 
ook aan. Daarmee ben je voorspelbaar voor je kind en 
dus veilig. Als je kindje erg tegensputtert, kan je hem het 
best toch even vasthouden en poetsen. Liever kort wel 
gepoetst, dan helemaal niet gepoetst.

Don’t 
Als je niet poetst, krijg je gaatjes

Do: 
Leg je peuter uit dat poetsen goed is voor sterke tandjes. 

Do: 
Wees consequent in je aanpak en maak van poetsen 
een routine die altijd terugkomt. Liefst ‘s ochtends 
na het ontbijt en ‘s avonds voor het slapen gaan.
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Don’t:
Boos worden

Poetsen moet, maar mag nou ook weer geen 
vreselijke gebeurtenis worden voor jou en je kind. 
Probeer nooit boos te worden of te zeggen dat je 
kind stout is als het niet meewerkt. Het is lastig, 
maar het werkt het best als je geen aandacht 
schenkt aan het negatieve gedrag van je kind.
Je zult je peuter soms vast moeten houden om te 
kunnen poetsen. Maar je hoeft het geen pijn te 
doen.  Vind je het lastig om je kind vast te houden 
en tegelijkertijd te poetsen? Vraag dan hulp van je 
partner of een ander gezinslid en poets je peuter 
samen. 

Do: 
Probeer ondanks gesputter of gehuil altijd rustig 
en liefdevol te blijven naar je kind. Spreek op een 
rustige en zelfverzekerde toon. Beloon positief 
gedrag. Zeg hoe goed je het vindt als je kind mee-
werkt, al is het maar heel even. Geef een knuffel, 
applaus of een kus als het poetsen klaar is. 

Don’t: 
Discussie aangaan of aandacht geven aan 
drama

Geef je kind geen ruimte om te klagen over 
poetsen of te vragen of het echt wel nodig is 
of alsjeblieft een keer niet hoeft. Ga ook niet 
in op gejammer en gehuil. Als je het zelf lastig 
vindt om te poetsen of bang bent dat het vast 
weer niet gaat lukken, zal je kind dit aanvoelen. 
Kinderen hebben nou eenmaal antennes voor de 
emoties van hun ouders. 

Ook spiegelen kinderen zich graag aan de emo-
ties van hun ouders. Dus denk je zelf al dat het 
niet gaat lukken? Twijfel je of het echt wel nodig 
is? Of denk je dat het zielig is dat je kind moet 
huilen? Grote kans dat het poetsen dan ook echt 
niet lukt.

Do:
Overtuig jezelf ervan dat poetsen belangrijk is en 
laat je niet van de wijs brengen door peuterdra-
matiek. Dit straal je uit naar je kind en maakt het 
poetsen voor beide partijen een stuk makkelijker.
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Poetsen hoeft helemaal niet vervelend te zijn.  
Met deze tips wordt tandenpoetsen nog leuker voor je kind.

• Geef je kind zelf ook een beetje controle. Laat het bijvoorbeeld een mooie 
tandenborstel of tandpasta uitkiezen. Let wel goed op in de winkel, of laat 
je adviseren, welke tandenborstel en tandpasta bij de leeftijd van jouw kind 
passen.

• Peuters willen graag alles zelf doen en doen je graag na. Laat jouw peuter 
jouw tanden eens poetsen of de tandjes van een knuffel of pop. Sommige 
peuters vinden het ook heel leuk als ze zelf even hun tandjes mogen poetsen.  
Zorg wel dan wel dat je eerst goed zelf gepoetst hebt.

• Poets je kind voor de spiegel. Peuters vinden het leuk om naar zichzelf te 
kijken. En zo ziet hij precies wat je doet.

• Zing een tandenpoetsliedje (kijk op de volgende bladzijde).

Do: 
Maak het poetsen leuk! 
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Op de wijs van vader Jacob:
Tandjes poetsen, tandjes poetsen 

in je mond, in je mond 
Dat wordt lekker schoon zeg, dat wordt lekker schoon zeg 

en gezond, en gezond..
 

Tandjes poetsen, tandjes poetsen 
Ja dat moet, ja dat moet 

Witte witte tandjes, witte witte tandjes 
Dat is goed, dat is goed.

 
Liedje Dirk Scheele:

We gaan tanden poetsen, met de tandenborstel,  
in onze mond. 

we poetsen van links naar rechts en van onder naar boven, 
in het rond. 

we gaan nu poetsen poetsen poetsen poetsen poetsen ... 
poetsen poetsen poetsen poetsen poetsen...

Wij zijn klaar….

POETSLIEDJES

Hoe kun je je peuter nou het beste poetsen? 
• Laat je kind liggen, bijvoorbeeld op de commode of op je schoot. Zo kan je alle tanden en kiezen van 

je kind goed zien.
• Lukt liggend poetsen niet? Zet dan je kind op een stoeltje of krukje terwijl je tegenover hem staat.
• Heeft je kind echt een hekel aan tandenborstels? Dan kun je hem laten wennen aan poetsen door 

een verbandgaasje om je vinger te wikkelen en daar tandpasta op te doen. Pas wel op voor bijtende 
peuters!

• Poetsen in een vaste volgorde is wel zo makkelijk! De 3 B’s bijvoorbeeld, zijn duidelijk en herkenbaar 
voor je kind: Binnenkant, Buitenkant en Bovenkant.

• Peuters zijn dol op rituelen. Dat geeft hen houvast. Poets daarom altijd op vaste momenten.
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TOT SLOT:
Hou vol ouders! Het is een fase! 

CONTACTGEGEVENS
“Poets je peuter!” 

Schisisteam Friesland
Medisch Centrum Leeuwarden
Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden
t 058 2866141
e schisis@znb.nl
w www.schisisteamfriesland.nl
Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt met steun van:
Medisch Centrum Leeuwarden

Dit boekje is te bestellen via onze website of door te mailen.
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