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Vuurwerkangst 

 

 

Het einde van het jaar komt weer dichterbij en daarmee ook het vuurwerk rond oud en nieuw. Vaak 

komen de eerste knallen al weken van te voren en begint voor menig hond  en kat een stressvolle 

periode. In het artikel hieronder zullen we uitleggen wat u het beste kan doen om deze periode zo 

goed mogelijk door te komen.  

  

Angst voor vuurwerk ontstaat doordat een 

dier van een onverwachte knal schrikt, of 

doordat u zelf schrikt. Het ontstaan van dit 

angstgedrag kunt u dus het beste proberen 

te voorkomen door wanneer het dier schrikt 

of angstig is dit gedrag te negeren. Begin 

hier al zo jong mogelijk mee, liefst voor ze 

een half jaar oud zijn. U mag wel tijdens een 

schrikreactie op een rustige manier voor 

afleiding zorgen, door oefeningen te doen. 

Het belangrijkste is dat u zelf rustig blijft en 

de hond niet gaat troosten, troosten is dan 

voor de hond/kat een beloning in de vorm van aandacht waardoor het schrikgedrag wordt versterkt.  

 

Wat te doen bij vuurwerkangst? 

Er zijn verschillende dingen die u kan doen om vuurwerkangst te minimaliseren. Het is belangrijk dat 

u goed kijkt wat bij u en uw dier past om vervolgens daarmee aan de slag te gaan.  

- Training: Vuurwerktraining bij de hondenschool. Hier wordt aan u en de hond geleerd 

hoe het beste met deze situatie om kan gaan. Dit is iets waar u ruim van te voren mee 

dient te beginnen. Daarnaast zijn er cd’s met vuurwerktrainingen, deze training begint 

door de cd af te spelen op een heel laag net waarneembaar volume en ondertussen doet 

u iets leuks met de hond zoals het apporteren van een balletje en het dier te belonen 

met iets lekkers wanneer hij lekker met u meedoet. Als dat goed gaat voert u na een 

aantal sessies langzaam het volume op. Op den duur dooft de angstreactie uit en 

reageert de hond niet meer op onverwachtse knallen. Het heeft geen zin om hier twee 

weken voor de jaarwisseling mee te beginnen, deze training vergt meer tijd.  

 

- Feromonen: Een ander mogelijkheid is het gebruik van een adaptil-verdamper/halsband 

voor honden of een Feliway-verdamper voor katten. Dit is een flacon met verstuiver die u 

in het stopcontact kunt steken in de ruimte waar het dier zich het meest bevindt. Deze 

middelen  verspreiden geurstoffen die op huisdieren een rustgevende werking hebben. 

Deze stoffen worden niet door mensen waargenomen en zijn niet schadelijk. Hiermee 

moet u uiterlijk twee weken van te voren beginnen en de verdamper/halsband aanwezig 

laten tot minimaal 1 week na oud en nieuw. Alleen het plaatsen van een verdamper is 

vaak niet voldoende, u moet eventueel angstgedrag blijven corrigeren.  
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- Zylkène: Daarnaast is er ook een natuurlijke voedingssupplement op de markt Zylkène, 

met α-casozepine, zorgt voor een ontspannen gevoel bij hond en kat. Zylkène kan goed 

ingezet kan worden rond de jaarwisseling. Bij gebruik van Zylkène is het belangrijk dat er 

minimaal een week voor de eerste knallen begonnen word met de capsules. Nog voordat 

de hond of kat schrikreacties vertoont. Het is altijd verstandig Zylkène te combineren 

met (een vorm van) gedragstraining. Voor sommige huisdieren is de onrust rondom de 

jaarwisseling zodanig groot dat aanvullende maatregelen nodig kunnen zijn. 

 

- Tundershirt: Nieuw op de markt is een thundershirt, dit helpt tegen allerlei soorten 

angsten, zoals ook onweer, alleen zijn, blaffen, bezoek aan de dierenarts, auto rijden en 

andere zaken die angst veroorzaken. Thundershirt werkt door het aanbrengen van druk 

op het lichaam van de hond of kat. Hierdoor wordt de hond of kat rustig. Vaak werkt het 

al de eerste keer, sommige honden en katten moeten echter even wennen aan het 

dragen van de Thundershirt. De eerste ervaringen met het gebruik van dit shirt zijn goed.  

 

- Medicatie: Als dit niet voldoende is kan er gekeken worden naar medicijnen. Bij voorkeur 

wordt het medicijn alprazolam ingezet, dit medicijn remt echt de angstervaring en het 

blokkeert het geheugen zodat er geen herinnering ontstaat. Ook maakt het uw hond 

minder gevoelig voor geluiden en dat is precies wat we willen bij angst voor harde 

knallen. Vaak kunnen de honden onder behandeling met alprazolam wel nog gewoon 

wandelen. Alprazolam mag niet gegeven worden aan honden met glaucoom (verhoogde 

oogdruk) nier- of leverproblemen, drachtige of zogende honden. Alprazolam moet 

gegeven worden voordat uw hond gestresst raakt, anders slaat de medicatie niet aan. Dit 

betekend dat alprazolam het beste ongeveer 3 dagen voor oudjaar wordt opgestart.  

 

- Een ander medicijn is vetranquil, dit is wat ons betreft minder geschikt omdat deze 

medicijnen de angst niet remmen. Deze medicijnen maakt de dieren suf, maar ze horen 

de knallen wel. Waardoor de angst niet geremd wordt, maar enkel de reactie van het 

dier.  Deze medicijnen dienen minimaal 2 uur voor het vuurwerk gegeven te worden, 

anders werkt het niet meer.  

 

Enkele tips voor oudjaarsdag: 

- Laat u hond op tijd uit in een rustige buurt waar nog niet veel vuurwerk wordt afgestoken 

of uw hond in de tuin uitlaten. Houdt u hond tijdens het uitlaten aangelijnd, zodat hij niet 

weg kan rennen. Houd katten voornamelijk binnen.  

- As het donker is doet u best de gordijnen/rolluiken dicht en muziek aan. Let op! sommige 

radiozenders zenden vuurwerk uit om 00.00u.  

- Laat uw dier niet alleen, maar negeer het angstig gedrag. Straffen en belonen van het 

gedrag werkt geen van beide! 

- Als u medicijnen in huis heeft, geef deze dan op tijd.  

- Als u in een drukke buurt woont is het altijd te overwegen om de honden of katten op 

een rustig pension te doen voor de jaarwisseling.  

 

Het is in alle gevallen handig dat uw huisdier gechipt en geregistreerd is. Loopt hij dan toch weg, dan 

is de kans groter dat je hem terug vindt.  

Bij vragen of twijfel kunt u mij altijd bellen op het nummer  06-57323112 


