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Tanden 

Je hebt zelf  een mond vol tanden.  
Heb je alle tanden en kiezen al gewisseld? 
In dit boek lees je meer over tanden. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat is het verschil tussen een melkgebit en een blijvend gebit? 
 Hoe werkt de giftand van een slang? 
 Welke vissen in de rivier de Amazone hebben scherpe tanden? 
 Wat is het bijzondere aan de tanden van knaagdieren? 
 Hoe kun je aan de tanden van een paard zien hoe oud het dier is? 
 Waarom heeft de nijlkrokodil alleen punttanden en geen kiezen? 
 Welke roofvis blijft zijn leven lang wisselen? 
 Waar gebruiken olifanten hun slagtanden voor? 
 Wat maakt het nijlpaard een dodelijk dier? 

HOE WILT U UW KIES 
VERWIJDERD HEBBEN? 



1. Met je mond vol tanden 

Melkgebit en blijvend gebit 
Een baby wordt geboren zonder 
tanden. Na ongeveer 8 maanden 
verschijnen de eerste tanden.  
Na een paar jaar heeft een kind 
20 tanden en kiezen in zijn mond. 
Dit gebit wordt het melkgebit (1) 
genoemd. 
Na 6 jaar gaat elk kind wisselen. 
De tanden en kiezen uit het melk-
gebit gaan los zitten en vallen uit. 
Nieuwe tanden en kiezen komen 
er voor in de plaats.  
Dit blijvend gebit (2) telt 32 tan-
den en kiezen. Dat zijn 16 tanden 
en kiezen in de bovenkaak en 16 
in de onderkaak.  
 

4. (echte) Kiezen zijn platter 
en helpen bij het verder fijn 
maken van het eten.  

1. Snijtanden zijn belangrijk om 
het eten af te snijden. Denk maar 
aan een hap uit een appel. 

2. Hoektanden hebben scherpe 
punten. Hoektanden werdrn vroe-
ger gebruikt om vlees van botten 
te scheuren.  
De hoektanden werd later kleiner 
toen ons eten veranderde. 

3. Valse kiezen zijn 
een beetje bol en 
helpen bij het fijn 
malen van het eten. 

snijtanden  

valse kiezen  

(echte) kiezen  

hoektanden 
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2. Giftanden 

Er zijn veel soorten slangen.  
Sommige daarvan hebben giftanden. 
Hoe werkt zo’n giftand precies? 
In de kop van de slang zit een gifklier (1).  
In deze klier maakt de slang zijn gif. 
Achter de gifklier zit een spier (2).  
De spier pompt het gif  de klier uit. 
Het gif  stroomt door het gifkanaal (3) naar een 
andere gifklier (4). Het is een soort zakje dicht 
bij de giftanden (5). 
Bij een slangenbeet gaan de giftanden door de 
huid. De gifklier drukt zich vanzelf  leeg.  
Het gif  stroomt door de twee holle giftanden 
naar buiten (6). 
Het gif  komt in twee wondjes (A)  en stroomt 
het lichaam binnen. Daarmee lijkt de tand een 
beetje op een injectienaald. 
Het gif  van de slang verlamt de prooi of  ver-
lamt een vijand. Vijand of  dier sterven vaak 
snel. Het gif  van de slang zorgt er ook voor dat 

het dier snel verteert.  
Dit helpt de slang, want 
slangen slikken hun prooi 
in één keer naar binnen. 
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3. Tanden als scheermesjes 

De rode piranha is een zoetwatervis.  
Deze vis komt vooral voor in de rivier de 
Amazone in Zuid-Amerika (1). 
Deze vis lijkt ongevaarlijk, maar als je goed 
in de bek kijkt, zie je een rij vlijmscherpe 
tanden staan. 
Piranha’s leven in grote scholen van wel 
honderd vissen. Ze zijn eigenlijk de schoon-
makers van de rivier. Ze ruimen vooral do-
de, gewonde en zieke dieren op. Ze gaan 
vooral op de geur van bloed af. 
Met die vlijmscherpe tanden heeft een 
school in een paar minuten een groot dier 
opgeruimd. Alleen de botten blijven achter. 
De ogen staan net boven de bek, zodat de 
vis tijdens het eten de prooi kan blijven 
zien. 

Verder leeft de rode piranha van 
wormen, insecten en kleine vissen. 

Piranha’s worden op 
hun beurt weer op-

gegeten door zoet-   
waterdolfijnen en  
krokodillen. 
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4. Knaagtanden 

De bruine rat (1) is net als de bever, de 
muis en de eekhoorn een knaagdier.  
Een knaagdier heeft in zijn onder– en 
bovenkaak twee vlijmscherpe snijtanden 
staan.  
Die snijtanden groeien door net als onze 
nagels.  
Daarom is de bruine rat altijd druk bezig 
met knagen.  
Op die manier slijten zijn tanden af. 
De bruine rat vind je vooral in kelders, 
kruipruimten, vuilnisbelten en riolen.  
De rat eet van alles en nog wat.  
Dus bij afval dat rondslingert, zal je al 
snel ratten vinden (2). 

Ratten eten vooral zaden en 
granen, maar ook insecten 
en slakken staan op het me-
nu. Door die scherpe tanden 
zorgen ratten nog wel eens 

voor schade. Ze  be-
schadigen vooral lei-
dingen en kabels (3). 
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5. Het paard 

Het paard is een planteneter. Je kunt dat 
goed aan het gebit zien. Voorin heeft een 
paard snijtanden (1). Daarmee scheurt 
het dier het gras af. Dan verdwijnt het 
gras achter in de mond. Daar heeft het 
paard een hele rij grote kiezen (2) staan.  
De onder– en bovenkaak draaien in een 
soort rondjes over elkaar. Op die manier 
wordt het gras goed fijngemalen, voor-
dat het in de maag verdwijnt.  
Door dat malen tijdens het eten slijten de 
tanden en kiezen beetje bij beetje.  
Mensen die veel verstand van paarden 
hebben, kijken soms in de mond van het 
paard. Aan de tanden kunnen ze zien 
hoe oud het paard ongeveer is (3).  
Daar komt ons spreekwoord: “Je mag 
een gegeven paard niet in de bek kijken” 
vandaan. Het betekent: Krijg je iets ca-
deau van iemand, dan is het niet netjes 

om het te gaan onderzoeken 
of  het niet kapot is. 

21 jaar 10 jaar 

5 jaar 1 jaar  
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6. De nijlkrokodil 

De nijlkrokodil heeft in zijn boven– en onder-
kaak rijen met puntige tanden staan (1).  
Er zijn geen kiezen.  
Met de puntige tanden grijpt de nijlkrokodil 
zijn prooi vast. 
De krokodil trekt de prooi vanaf  het land 
naar dieper water. Daar wordt de prooi ver-
dronken. Vangt de krokodil een waterdier 
dan trekt hij het dier juist op het land.  
De prooi gaat in één keer zonder kauwen 
naar binnen. 
De krokodil wisselt zijn hele leven door en 
kan in totaal wel  3000 tanden verbruiken.  
De tanden zijn hol en onder een oude tand 
groeit binnen in de holle tand al een nieuwe 
tand.  
De krokodilwachter (2) is een kleine vogel 
die de nijlkrokodil helpt om zijn gebit 
schoon te houden. De nijlkrokodil opent zijn 

bek en de vogel haalt rest-
jes vlees en kleine beest-
jes weg tussen de tanden. 
Zo helpen die twee dieren 
elkaar. 
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7. De witte haai 

In de bek van de witte haai staat een rij 
puntige zaagtanden.  
Ook haaien wisselen steeds hun tanden. 
De tanden staan in twee of  soms drie rijen 
in de onder– en bovenkaak.  
Valt er een kies uit dan komt er daarna van-
zelf  weer een nieuwe kies tevoorschijn. 
In ongeveer honderd dagen heeft de witte 
haai al zijn tanden een keer gewisseld. 
De randen van de tanden zien er uit als een 
fijn zaagje (1). Als een witte haai een prooi 
te pakken heeft, schudt het dier zijn kop 
wild heen en weer. Zo “zagen” de tanden 
van de haai stukken vlees uit de prooi.  
Deze veelvraat eet vooral tonijn, dolfijnen, 
andere haaien, zeehonden, zeeleeuwen, 
zeeschildpadden, zeeotters en vogels. 
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8. De olifant 

De slagtanden van de olifant vallen op (1).  
Zo’n slagtand kan wel 3 meter lang worden 
en 90 kilogram wegen. Dat geldt vooral 
voor de Afrikaanse olifant.  
Bij de Aziatische olifant zijn de slagtanden 
lichter. De vrouwtjes hebben bijna of  geen 
slagtanden. 
De slagtand is eigenlijk een lange snijtand 
die doorgegroeid is. De slagtanden van de 
olifant zij handig om: 
1. te graven naar water, zout en wortels.  
2. de bast van een boom te pellen.  
3. takken en boomstammen die in de weg 

liggen op te ruimen. 
4. als wapen in een gevecht te gebruiken. 
 
Een olifant is een planteneter.  
Ze eten ongeveer 16 uur per dag.  
Achter in de bek staan enorme kiezen (2) 
die bladeren, boombast en vruchten goed 

fijnmalen. 
Stropers doden olifan-
ten om de slagtanden. 
Het ivoor van de tan-
den wordt  gebruikt om 
er o.a. beeldjes van te 
maken. 
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Het nijlpaard heeft grote hoek– en snijtanden (1). 
Bij het mannetje zijn deze tanden groter dan bij 
het vrouwtje. 
De tanden kunnen wel uitgroeien tot 50 centime-
ter. De tanden blijven scherp, doordat de boven– 
en ondertanden langs elkaar heen schuren. 
Nijlpaarden zijn agressief  en levensgevaarlijk 
ook al zien ze misschien niet zo uit.  
Ze zijn ook sneller dan je denkt. Vooral de mens 
moet oppassen op land en in het water.  
Ze duwen met gemak een boot om in het water.  
De vlijmscherpe tanden zijn dodelijk. Ze doden 
met gemak een krokodil (2) 
Overdag vind je het nijlpaard in het water.  
Daar raakt het kale dier niet oververhit.  
Nijlpaarden poepen in het water en zorgen zo 
voor een bemesting in het water. Op die manier 
ontstaat veel nieuw leven in het water. 
In de avond verhuist het dier naar het land om te 
grazen. 

9. Het nijlpaard 
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10. Filmpjes 

Dierengebit 

Bekijk het filmpje 

Het Klokhuis Dierentanden 

Bekijk het filmpje 

https://schooltv.nl/video/het-gebit-van-planten-vlees-en-alleseters-hoe-ziet-dat-eruit/#q=gebit
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-dierentanden/#q=gebit






Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebit  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tooth  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tooth_(human)  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slangen#Gebit  

http://en.wikipedia.org/wiki/Red-bellied_piranha  

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_rat  

http://en.wikipedia.org/wiki/Horse_teeth  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nile_crocodile  

http://en.wikipedia.org/wiki/White_shark  

http://en.wikipedia.org/wiki/Elephant_tusk#Tusks  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dolphin#Senses  
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