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VUURWERKANGST
De feestdagen met vuurwerk is een leuke periode voor het gezin, maar is dat
ook zo voor onze huisdieren? Voor veel honden en katten is het einde van het
jaar een stressvolle periode, omdat ze bang zijn voor het vuurwerk. Niet alleen
de harde knallen, maar ook de drukte rond de feestdagen kunnen ervoor
zorgen dat uw hond of kat angstig wordt. Gelukkig bestaan er verschillende
hulpmiddelen om uw huisdier meer op zijn gemak te stellen of zelfs zijn
angsten te overkomen.
Trainen op vuurwerkgeluiden:
Een huisdier moet leren dat vuurwerkknallen of -fluittonen niet eng zijn. Heb je nog een pup of kitten, dan leer
je hen dit best onmiddellijk aan. Maar ook wat oudere viervoeters kan je hierop trainen door ze op
een gecontroleerde manier bloot te stellen aan harde geluiden.
Zylkene
Honden en katten met vuurwerkangst kunnen ondersteund worden met Zylkène. Dit voedingssupplement
helpt huisdieren ontspannen en beter om te gaan met spannende situaties. Belangrijk is dat 1-2 weken voor de
eerste knallen wordt begonnen met Zylkène. Zylkène kan ook gebruikt worden bij geluidstraining aangezien het
leervermogen verbeterd doordat het dier meer ontspannen is.
Alprazolam
Als bovenstaande producten onvoldoende effect hebben voor jouw huisdier kan angstremmende medicatie
gebruikt worden. Alprazolam® is een humaan middel, wat sinds enige jaren succesvol en veilig aan honden en
katten wordt toegediend. De dieren worden niet suf en er zijn weinig bijwerkingen. Met dit middel moet
ongeveer 1- 2 weken van tevoren worden begonnen om de juiste dosis te bepalen. Daarna kan het gegeven
worden wanneer nodig.
Thundershirt
Thundershirt is een bewezen oplossing voor vele soorten van angst van de
hond, zoals onweersbuien, vuurwerk, scheiding, alleen zijn, reizen en nog
veel meer. Wat het probleem ook is, de zachte en constante druk van het
Thundershirt kan helpen om de hond te kalmeren als hij angstig of
opgewonden is. Het Thundershirt geeft een constante druk rondom de
borstkas van de hond. Deze druk heeft een rustgevend effect op het
zenuwstelsel. Dit principe is vergelijkbaar met het inbakeren bij pasgeboren
kinderen.
De meeste honden reageren direct bij het eerste gebruik. Meer dan 80% van de hondenbezitters geeft aan dat
er aanzienlijke vermindering van angstsymptomen zichtbaar is bij het gebruik van Thundershirt.

Welke methode is nu het meest geschikt voor uw huisdier? Aarzel niet om
met ons te overleggen wat voor jouw huisdier de beste aanpak is!
*Thundershirts en CD`s om vuurwerkangst te trainen zijn te kopen op onze webshop: www.vierschaar.vetpet-shop.eu
*Alprazolam en Zylkene kunt u bij ons op de praktijk verkrijgen
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Extra vuurwerk tips
Algemeen
 Een dier kan eventueel ook naar een dierenpension gebracht worden. Meestal liggen deze
wat afgelegen waardoor de knallen veel minder hoorbaar zijn. De kans op weglopen is in een
pension ook minimaal.
 Controleer of de identificatiegegevens nog up-to-date zijn voor het geval uw dier ontsnapt:
www.chipnummer.nl
Oudejaarsdag


Laat uw hond vroeg op de dag uit op een rustige plek (bijvoorbeeld in een bos).



Sluit alle deuren, ramen en kattenluikjes, zodat de kans op ontsnappen zo klein mogelijk is.

De avond zelf
 Zorg dat uw dieren binnen blijven.


Doe de gordijnen dicht en zet radio of tv aan om geluiden van buiten zoveel mogelijk te
dempen.



Laat uw huisdier niet alleen, maar steun hem door uw aanwezigheid.



Sommige dieren zullen geen steun komen zoeken, maar zitten liever in hun verstopplek.



Besteed geen extra aandacht aan onzeker gedrag. Gedraag u als eigenaar normaal. U moet
uw dier wel steunen, gewoon door er te zijn of uw dier bij u te laten liggen.



Zorg voor afleiding in de vorm van voer of speeltjes.



Straf uw dier niet! Dit zorgt er alleen maar voor dat hij zich nog onprettiger voelt.

