
 

 

Vuurwerk 
Algemene informatie 

De hele maand december en een deel van januari is er buiten weer veel geknal. Veel 

huisdieren, vooral honden, reageren daar erg nerveus op, zowel binnen als buitenshuis. 

De belangrijkste reden waarom honden zo angstig zijn is dat ze van hun bazen hebben 

begrepen dat vuurwerk eng is. Ze worden getroost, ze krijgen een beloning of er wordt 

steeds op ze gelet als ze schrikken. Zo leren ze dat het heel terecht is dat ze bang zijn. Want 

ze worden voor hun angst beloond, door middel van aandacht. Soms wordt het gedrag van 

kwaad tot erger en worden ze ook bang van onweer, luchtballonnen, enz. Als er dus iets 

moet veranderen, is het wel het gedrag van de eigenaar als de hond schrikt. Het beste is, om 

helemaal niet op de hond te letten en gewoon door te gaan met waar u mee bezig bent. Dit 

valt niet mee en lost het probleem niet op korte termijn op, maar het is wel verstandig om er 

mee te beginnen en om alle huisgenoten hierin te betrekken. 

U kunt uw hond zelf een vuurwerkcursus geven. Er zijn CD’s te koop met vuurwerkgeluiden. 

Zet dit geluid eerst op een sterkte die de hond niet eng vindt en beloon het niet bang zijn 

door spel, voer of aandacht. Als dit goed gaat, zet u het geluid iets harder. Ga niet te snel. 

Voor de grootste kans op succes moet u wel tijdig beginnen, zeker 2 maanden voor 

oudejaarsdag. Speel de cd het liefst af op een surround systeem voor een betere nabootsing 

van de werkelijkheid. Op een computer/tablet/laptop maakt het allemaal wat minder indruk... 

www.tinley.nl  

www.libre.nl  

www.vuurwerkcd.com 

 

Extra hulpmiddelen 

Sommige medicijnen zijn geschikt om de vuurwerktraining gemakkelijker te maken, ze 

kunnen dan al langer van te voren gegeven worden. Overleg hierover met uw dierenarts. U 

moet deze medicatie in januari langzaam afbouwen. 

Bij met name de langetermijnaanpak kunt u bij honden de Adaptil® halsband en/of 

verdamper gebruiken en voor katten de Feliway® verdamper of spray. Ook zijn er 

voedingssupplementen beschikbaar voor hond en kat zoals Telizen®, Adaptil® tabletten etc., 

of het Royal Canin Calm Diet®. Deze lijken in de praktijk bij milde angsten redelijke effecten 

te boeken.  

Er zijn ook speciale shirts verkrijgbaar die werken met drukpunten rond de borstkas; voor een 
natuurlijk rustgevend effect. 

http://www.tinley.nl/
http://www.libre.nl/
http://www.vuurwerkcd.com/


 

 

Tips voor Oudejaarsavond: 

 Laat de hond overdag extra lang uit, aan de riem, ( op een rustige locatie waar nog geen 
vuurwerk wordt afgestoken) zodat de hond lekker moe is. Ga uiterlijk om 22.00u voor het 
laatst uit.  

 Geef uw huisdier veel afleiding. Begin hier al mee in de middag, ruim voordat het vuurwerk 
begint: bijvoorbeeld met een kauwstaaf, voerspelletjes (voor veel diersoorten op de 
markt),  bewegingsspelletjes voor katten. Bijvoorbeeld een lekker gevulde Kong® voor 
honden en een gevulde Pipolino® voor katten. 

 Laat de hond beslist niet alleen in huis en zeker niet als hij tabletten heeft gehad. Hij kan 
zich in paniek en half versuft ernstig bezeren.  

 De kat moet binnen blijven, al ruim van te voren, en laat u niet verleiden hem toch naar 
buiten te laten als hij erg zeurt. Zorg wel dat uw kat een kattenbak ter beschikking heeft, 
ook katten die normaal niet op de kattenbak gaan, zullen er gebruik van maken als ze niet 
naar buiten kunnen. Geef katten de gelegenheid om zich te verstoppen op een veilig 
plekje.  

 Maak een verstopplek op een plaats waar uw dier zich veilig voelt en graag verblijft;  doe 
dit niet bij een raam  

 Bedek de verstopplek met een deken als het kan om geluiden van buiten te dempen  

 Katten voelen zich prettig op grotere hoogtes  

 als u meerdere katten heeft zorg dan voor een plek per kat plus 1 extra!  

 Sluit de gordijnen, zodat uw dier het vuurwerk niet kan zien.  

 Laat uw dier zelf een rustig plekje zoeken. 

 Door middel van speciale oordopjes of een geluiddempende koptelefoon 
(www.safeandsoundpets.com) kan de intensiteit van geluidsprikkels verlaagd worden   

 Zet eventueel de radio of TV aan (let wel op dat het geen programma is met harde 
geluiden). 

 Probeer zelf zoveel mogelijk rustig te blijven en doe gewoon de dingen die u normaliter ’s 
avonds ook doet. 

 Bij gewenst gedrag, geen vertoon van angstgedrag, kan het dier beloond worden door 
middel van voer, spel of aandacht.  

 Probeer uitingen van angstgedrag te negeren.  

 Doe de volgende dag rustig aan tot eventuele tabletten helemaal zijn uitgewerkt.  

 

Oud en Nieuw medicatie: 

Sommige honden zijn in de vuurwerkperiode zo angstig dat ze dagen van slag zijn. Voor deze 
honden is er medicatie die 2 dagen voor oud en nieuw gegeven kan worden om de ergste 
angst voor harde geluiden op te vangen. De meeste dieren reageren hier goed op, maar er 
blijft altijd een individuele variatie. De medicatie wordt door uw dierenarts op gewicht en 
soms op ras, individueel gedoseerd om het zo veilig mogelijk te houden.  

Deze medicatie-afgifte kan uitsluitend plaatsvinden op recept. Meldt u hiervoor tijdig op een 
van onze locaties. 

Deze informatiebrief is mede opgesteld door het CCI 

http://www.safeandsoundpets.com/

