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VUURWERK

We kennen het allemaal wel, de grote angst voor vuurwerk. Het liefst verstoppen 
onze huisdieren zich ergens onder of gaan ze trillend ergens in een hoekje liggen 
met grote ogen. Maar wat veroorzaakt deze angst? En wat kunnen we eraan doen 
om het te verminderen? 

Sommige dieren hebben een aangeboren angst voor harde geluiden. Of ze hebben 
ooit iets meegemaakt wat traumatisch is geweest en door het dier gelinkt is aan 
harde geluiden. Denk aan de hond die in elkaar krimpt bij een langsrijdende 
motor of de kat die onder de kast vliegt wanneer er iets hards op de grond valt. 

Een dier met angst voor harde geluiden zal vaak met vuurwerk – en dan vooral op 31 december – de grootste 
angsten uitstaan. Continue harde klappen of gillende pijlen en geen idee waar het vandaan komt. Vooral op deze 
momenten is de reactie die als eigenaar gegeven wordt van groot belang. Negeer je de hond, vertroetel je de hond
juist of geef je het dier minimale aandacht, maar met de geruststelling dat het allemaal wel veilig is? 

Een dier met deze angsten negeren zal in elke situatie het averechtse effect geven. Ze zullen alleen maar nog 
banger worden. Het beste kun je wel contact met ze maken door bijvoorbeeld een hand op ze te leggen, maar 
verder geen aandacht te geven. Zo voelen ze wel dat hun angst erkend wordt, maar geef je ze geen bevestiging 
voor hun angsten. Daarnaast is het verstandig om rond de jaarwisseling de gordijnen dicht te houden, muziek of 
de tv aan te zetten. Zorg ervoor dat je kat op dat moment binnen is en laat je hond alleen aan de riem uit, ook 1 
januari! 

Met supplementen en medicatie kun je ook de angsten verminderen, waarvan sommigen middelen het beste al 2 
maanden van te voren gestart worden. Dus mocht uw dier zo angstig zijn, kom dan voor 1 november langs voor 
informatie

PATIENT VAN DE
MAAND

Sem, de 'soort van' Golden 
Retriever van onze 
dierenarts Jeannette de 
Haan, is al van jongs af aan
bang voor vuurwerk. Het 
wordt gelukkig naarmate ze
iets ouder wordt wel wat 

minder. Als jonge hond wilde ze vaak vanaf 1 november 's 
avonds al niet meer wandelen en keek ze angstig omhoog 
de lucht in....kijkend of er iets in de lucht te zien zou zijn. 
Ze reageert goed op zylkene (voedingssupplement) en ook 
het thundershirt haalt iets van haar angst weg. Het idee 
achter dit shirt is vergelijkbaar met het inbakeren van 
babies. Door licht druk rond de borstkas, voelen ze zich 
geborgen. https://www.youtube.com/watch?v=POyk_-
rm9Co

Medicatie

Er zijn natuurlijke middelen die 
angstverminderd zijn zoals Zylkène, 
Phytonics strezz, Puur nervo. 
Daarnaast heb je ook alprazolam. Dit 
is een humaan middel, dat maar een 
paar dagen gegeven kan worden en 
waarbij we zeker willen zijn dat het 
dier in goede gezondheid is, alvorens 
we hier mee starten.

Omdat bepaalde middelen een aantal 
weken van te voren gestart moeten 
worden, raden we aan voor 1 
november contact op te nemen zodat 
we kunnen bepalen welke middelen 
geschikt zijn voor uw dier. 

Ook veel katten ervaren 
vuurwerkangst en het zou toch fijn 
zijn als we die angsten wat kunnen 
verminderen!

https://www.youtube.com/watch?v=POyk_-rm9Co
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WEETJE

Wist u al dat om 
dieren te laten 
wennen aan de 
geluiden van 
vuurwerk, er een 
vuurwerk CD 
bestaat?

KATTENPARKEERPLAATS

Sinds kort hebben wij een 
'Kattenparkeerplaats' in de wachtkamer. 
Onderzoek heeft aangetoond dat katten het fijn
vinden om hoog te staan zodat ze alles kunnen
overzien. Een mandje alleen geeft al 
voldoende stress en voor een kat is het op de 
grond staan of op lage hoogte te moeten 
wachten nog extra stressvol. En natuurlijk zijn
niet alle katten zo blij met een plotseling 
bezoekje van een hondenneus voor het 
mandje. Bij een goede hoogte zullen ze 
hierdoor niet meer onaangenaam verrast 
worden. Schroom dan dus ook niet om als 
katteneigenaar gebruik te maken van de 
bovenstaande plank, speciaal gereserveerd 
voor onze kleine, miauwende viervoeters.

ADAPTIL/FELIWAY

Voor de dieren waarbij het ingeven van tabletten 
lastig kan zijn, hebben we ook nog de adaptil en de 
feliway. De adaptil wordt in twee vormen geleverd 
voor de hond: een halsband
of een verdamper voor in
het stopcontact.

De feliway is geschikt voor
katten, verkrijgbaar in een
verdamper en een spray.

Ze scheiden feromonen uit. (de adaptil 
hondenferomonen en de feliway kattenferomonen.)

Feromonen zijn natuurlijke chemische stoffen, die 
dieren uitscheiden om de communicatie met 
soortgenoten te bevorderen. In adaptil en feliway 
wordt gebruikt gemaakt van het geruststellende 
feromoon.

De verdampers werken beide op dezelfde manier. 
Door ze in een stopcontact te steken in een ruimte 
waar het dier het meeste komt, verspreiden de 
verdampers de desbetreffende feromonen, waardoor 
het dier zich rustiger gaat voelen en uiteindelijk zich 
meer zal gaan ontspannen. 

De adaptil halsband voor
de honden werkt 
hetzelfde als de 
verdamper, maar dan ook
buiten. Wanneer de band 
nat is, zal de 
werkzaamheid tijdelijk 
stoppen en weer op gang 
komen als de band weer 

droog is. Het belangrijkste bij de adaptilband is dat 
het contact moet maken met de huid van de hond. 
De band werkt namelijk pas bij contact met de huid 
en diens lichaamstemperatuur. Door contact met de 
huid zal de band opwarmen en hierdoor zullen de 
feromonen verspreid worden. 

De verdampers werken gemiddeld 30 dagen, de band 
maximaal 4 weken. Na deze duur zullen er geen 
feromonen meer verspreidt worden. Voor de 
verdampers bestaan er navullingen. De band zal elke 
4 weken verwisseld moeten worden bij positief 
effect. 


