VUURWERKANGST bij huisdieren
Oud en nieuw staat weer voor de deur waarbij het jaar knallend wordt afgesloten. Voor dieren
zijn de harde en onverwachte knallen van het vuurwerk vaak geen feest. Mensen en dieren
schrikken van de knallen, maar wij mensen weten dat het geen bedreigende situatie is. Een dier
weet dit niet en zijn angst voor harde geluiden is een natuurlijke angst die samenhangt met
overlevingsdrang. Een hond kan gaan janken of blaffen, een kat kan wegkruipen en in erge
gevallen kan een dier in een hoekje zitten trillen.
Angst op de avond zelf is vervelend, maar het kan voor komen dat het probleem zich uitbreidt
naar andere harde geluiden, bijvoorbeeld onweer. Daarom is het heel belangrijk om uw dier (zo
vroeg mogelijk) te laten wennen aan verschillende – ook harde – geluiden. Dit kan met behulp
van een zogenaamde ‘vuurwerk-cd’. Hiermee kunt u uw dier langzaam laten wennen aan harde
geluiden en leren dat deze geluiden geen reden tot angst zijn. U moet minimaal 2 maanden van
tevoren beginnen met deze training. Als u de cd gebruikt, dan is de gedragstraining tijdens het
afspelen het allerbelangrijkst! Voor meer informatie hierover kunt u bij één van onze
medewerkers terecht of kunt u contact opnemen met een gedragsdeskundige/-therapeut.
Er zijn ook andere hulpmiddelen op de markt om uw dier een zo ontspannen mogelijk oud en
nieuw te geven.
1. Rustgevende voedingssupplementen en voeding: start hiermee 4-6 weken van tevoren
- Zylkene: Voor hond en kat. Remt angst en geeft een ontspannen gevoel maar het dier
wordt niet versuft. De capsules mogen in zijn geheel gegeven worden of worden geopend
zodat de inhoud over het voer gestrooid kan worden (kan ook over brokvoeding).
- Royal Canin Calm: Voor hond en kat. In deze voeding zit hetzelfde bestanddeel als zylkene.
Het is een volledige voeding wat betekent
dat deze voeding ook levenslang gegeven
kan worden aan stressgevoelige dieren.
- Adaptil Express tabletten: Voor de hond.
Deze tabletten bevatten een combinatie
van aminozuren en vitamines. Ze hebben
een kalmerend effect zonder dat de hond
wordt versuft. Deze tabletten kunnen bij
milde angst ook alleen op oudjaarsavond
gegeven worden.

2. Rustgevende verdamper: start hiermee 2 weken van tevoren
- Feliway verdamper: Voor de kat. Deze verdamper verspreidt feromonen, dit zijn
geurstoffen die een kalmerend en geruststellend effect op de kat hebben. Gebruik de
verdamper in de ruimte waar uw kat zich het meest bevindt. Gebruik de verdamper tot 1
week na oud en nieuw. Eén navulling heeft een werkingsduur van 1 maand.
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Adaptil verdamper: Voor de hond. Deze verspreidt geurstoffen die een moederhond ook
verspreidt net na de geboorte van puppy’s. Het geeft de pups een ontspannen en
geruststellend gevoel. Volwassen honden reageren hetzelfde op deze geurstof. Gebruik
de verdamper op de plek waar uw hond zich het meest bevindt. Gebruik de verdamper
tot 1 week na oud en nieuw. Eén navulling heeft een werkingsduur van 1 maand.
De verdampers worden afgeraden bij dieren die bekend zijn met luchtwegproblemen,
omdat het de luchtwegen kan prikkelen.

3. Tijdens oud en nieuw: rustgevende medicijnen
- Alprazolam: Voor hond en kat. Het medicijn werkt als valium, maar het is niet zo
versuffend als valium. Alprazolam vermindert de angstgevoelens en uw dier wordt minder
gevoelig voor de harde geluiden. Het is belangrijk dat u alleen op voorschrift van uw
dierenarts de medicatie geeft en niet zelf de dosis verandert.
- Sileo: Voor de hond. Dit is een gel die u in de wangzak van uw hond toedient. Het werkt
rustgevend zonder dat het dier erg versuft wordt.
- Belangrijk: bij sommige aandoeningen mag bovenstaande medicatie niet gegeven
worden. Overleg altijd met uw dierenarts!
4. Overige
- Thundershirt: Voor de hond. Een thundershirt geeft een zachte, constante druk. Dit heeft
een kalmerend effect op de hond.
- Het is aan te raden om uw dier eerst een paar keer te laten wennen aan het thundershirt.
Wat kunt u zelf doen voor uw dier?
KAT:
- Laat uw kat niet naar buiten op 31 december en 1 januari!
Houdt de kat in een afgesloten kamer met een kattenbak. Dit
geldt ook voor katten die hun behoefte altijd buiten doen.
- Ramen en gordijnen dicht
- In de kamer het licht aan laten en evt. radio of tv aanzetten. Dit
dempt de geluiden van buiten.
- Zorg voor een veilige plek waar de kat kan wegkruipen, bijv. een
doos of een mandje in een kast of onder een bed.
- Probeer uw dier af te leiden met iets lekkers of een spelletje
(bijv. voerspelletje: Pipolino) en beloon goed gedrag,
bijvoorbeeld als hij of zij rustig blijft tijdens de knallen. Is uw dier erg angstig, laat hem
dan met rust en pas de andere punten wel toe.
- Advies is om uw dier (tijdig) te laten chippen. Mocht het toch voorkomen dat uw dier
ontsnapt en uit angst wegrent, is er bij een gechipt dier meer kans om hem of haar terug
te vinden.
- ALLERBELANGRIJKSTE: STRAF UW DIER NOOIT OMDAT HIJ BANG IS.
- www.royalcanin.nl
- www.feliway.com

HOND:
- Laat uw hond op een rustig moment extra lang uit, zodat
hij lekker moe is. Wandel op een locatie waar nog geen
vuurwerk wordt afgestoken.
- Geef uw hond voldoende afleiding en begin hier al overdag
mee voordat het vuurwerk begint, bijvoorbeeld een
kauwstaaf, bot of voerspelletje (bijv. Kong).
- Ramen en gordijnen dicht, zet radio of tv zacht aan zodat
geluiden van buiten gedempt worden. Let op: geen
programma’s met vuurwerk of harde geluiden.
- Laat uw dier zelf een rustig plekje zoeken.
- Houdt deuren ook gesloten i.v.m. ontsnappingsgevaar
- Probeer zo rustig mogelijk te blijven en doe de dingen die
u normaal ’s avonds ook doet.
- Wees er voor uw dier voor steun (zgn. social support) maar niet overdreven troosten
- ALLERBELANGRIJKSTE: STRAF UW DIER NOOIT OMDAT HIJ BANG IS.
- meer info op www.dognoiseanxiety.com
- www.adaptil.com
- www.royalcanin.nl
- www.sileodog.com
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Zitten je dieren binnen? Sluit dan rolluiken of
gordijnen en zet de tv of radio aan.
Zitten je dieren buiten? Verplaats ze, indien
mogelijk, naar een onverwarmde binnenruimte.
Let op dat er geen groot temperatuurverschil is.
Een geschikte plek is bijvoorbeeld de garage of een
onverwarmde bijkeuken.
Indien het verblijf niet verplaatst kan worden, zorg
er voor dat het een beschutte plek is. Zorg voor een goed afgesloten nachthok, en
geef de dieren wat lekkers waar ze even mee bezig zijn.
Voor de lichtflitsen kun je het hok afdekken met een dikke deken. Zorg wel voor
voldoende ventilatie.
Ga regelmatig even kijken hoe het gaat.

