
“Bereid uw huisdier voor op de jaarwisseling”

VUURWERKANGST

Tips & Tricks om uw huisdier met vuurwerkangst te ondersteunen, 
zodat jullie samen knallend het nieuwe jaar in gaan.
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WAAROM IS UW HUISDIER BANG 
VOOR VUURWERK?

Angst voor vuurwerk is een veel voorkomend probleem bij honden en katten. De angst 
voor vuurwerk ontstaat vaak, doordat uw hond of kat schrikt van vuurwerk en er een 
traumatische ervaring ontstaat. Wanneer er vervolgens niet direct actie ondernomen 
wordt, is de kans groot dat de angst zich alleen maar gaat uitbreiden. Vuurwerkangst kan 
op deze manier ertoe leiden dat uw hond of kat schrikt van alle harde geluiden.  

Het schrikken van vuurwerk of andere harde geluiden kan voorkomen bij dieren van 
alle soorten en maten. De angst voor harde geluiden is een natuurlijke angst, die direct 
te maken heeft met de overlevingsdrang van uw dier. Gelukkig zijn er verschillende 
methoden die kunnen helpen bij het voorkomen of het aanpakken van deze angsten. 

Bent u benieuwd wat u kunt doen om de jaarwisseling zo aangenaam mogelijk te 
maken voor uw lieve huisdier? Lees dan snel verder! 

Dierenarts 
advies nodig?
Ik help u graag verder

Gratis dierenartsadvies

‘Laat huisdieren niet zomaar 
alleen thuis tijdens de knaldagen. 
Gebruik indien nodig kalmerende 

supplementen en maak uw huis zo 
veel mogelijk vuurwerkproof!’
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3 maanden van tevoren of eerder

Om zo effectief mogelijk te werk te gaan, kunt u 3 maanden 
(of eerder) van tevoren beginnen om uw huisdier voor te 
bereiden op de vuurwerkperiode. Dit kan door middel van 
training met behulp van vuurwerk cd’s.

DE 3 PERIODES OM UW HUISDIER 
VOOR TE BEREIDEN

Sept. Okt. Nov. Dec.

Wanneer moet u handelen?

1 tot 3 maand(en) van tevoren

Elk dier reageert anders op supplementen. Daarom is het 
goed om hier op tijd mee te beginnen, zodat duidelijk is of 
uw huisdier het gewenste effect heeft op het product. Ook is 
het in deze periode belangrijk om te bijven trainen.

Enkele dagen van tevoren

Het is tijd om uw huis vuurwerkproof te maken. Wij geven 
u hier enkele tips voor.Ook kan het zo zijn dat rond de 
knaldagen uw huisdier extra ondersteuning nodig heeft, 
dan kunt u supplementen gebruiken die een snelle werking 
hebben.

trainen

supplementen

je huis vuurwerkproof maken
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3 MAANDEN VAN TEVOREN OF EERDER

De meest effectieve manier om uw huisdier van 
vuurwerkangst af te helpen, is door training. Op 
deze manier gaat u ervoor zorgen dat uw dier het 
vuurwerk, waarvoor hij of zij eerst bang was, gaat 
associëren met iets leuks (snoepjes of spelletjes).

Trainen

Het trainen van uw huisdier kan bijvoorbeeld met behulp van cd’s waar het geluid van 
vuurwerk op te horen is. U start ruim van tevoren (maanden) met het zachtjes aanzetten 
van de cd. Op dat moment geeft u uw hond of kat iets lekkers of u doet zijn favoriete 
spelletje. Als dit goed gaat en uw dier reageert niet op de geluiden, kunt u de cd harder 
aanzetten en dezelfde stappen doorlopen.

Wat kunt u gebruiken om te trainen?

       Clix geluid & lawaai CD         Tinley Gedragstherapie CD

TRAINEN

Bekijk hier het product Bekijk hier het product

Sept. Okt. Nov. Dec.



5

1 TOT 3 MAAND(EN) VAN TEVOREN

Supplementen

Soms is de situatie zo dat er ondersteunende supplementen nodig zijn. Elk dier kan een andere 
reactie hebben op supplementen. Het is daarom goed om op tijd te beginnen, zodat duidelijk is 
of uw dier het gewenste effect heeft van het supplement. Veel van de supplementen zijn veilig te 
combineren. Zo kunt u bijvoorbeeld beginnen met de Puur Tranquil en vanaf 15 december kunt u 
de Puur Nervo erbij geven. Geeft u liever één product? Kies dan voor Dr. Ann’s Stress Reduction.

Bekijk op de volgende pagina welke producten u kunt gebruiken.

Sept. Okt. Nov.

SUPPLEMENTEN

Let op! Sommige dieren hebben niet voldoende aan deze natuurlijke middelen en 
hebben angstremmende medicatie nodig die verkrijgbaar is via de dierenarts.

Wanneer het trainen niet het gewenste effect 
oplevert, kunt u gebruik maken van ondersteunende 
supplementen.

Dec.
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Supplementen en producten die een paar dagen van tevoren gebruikt 
kunnen worden, zijn:

Puur Nervo (vanaf 15 Dec.)
Bekijk hier het product Puur Nervo en lees meer over het merk Puur.

Dr Ann’s stress reduction
Bekijk hier het product Dr. Ann’s stress reduction en lees meer over het merk 

Dr. Ann’s.

Zylkène
Bekijk hier de aanvullende diervoeder Zylkène en de Zylkène Chews. Lees hier 
meer over het merk Zylkène.

Thundershirt
Bekijk hier het Thundershirt Hond en het Thundershirt Kat. Lees hier meer 
over het merk Thundershirt.

Vetplus Calmex
Bekijk hier de Vetplus Calmex Kat en de Vetplus Calmex Hond. Lees hier meer 
over het merk Vetplus.

Verdamper van Adaptil of Feliway
Bekijk hier de Feliway Classic voor katten en de Adaptil Calm voor honden. 
Lees hier meer over de merken Feliway en Adaptil.

Pet Remedy
Bekijk hier de verdamper,  kalmerende doekjes en spray. Lees hier meer over 
het merk Pet Remedy.

Puur Tranquil
Bekijk hier het product Puur Tranquil voor honden en katten. Lees hier meer 
over het merk Puur.

Supplementen die ruim van tevoren gebruikt kunnen worden, zijn:
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ENKELE DAGEN VAN TEVOREN

Als het zover is en er wordt weer vuurwerk 
afgestoken, kunt u het huis vuurwerkproof maken 
voor uw huisdier. Zo voelt uw hond of kat zich veilig 
en op zijn gemak.

Uw huis vuurwerkproof maken voor honden
      Hang een Adaptil verdamper in huis

      Laat uw hond ruim voor middernacht uit op een rustige plaats

      Laat uw hond zelf kiezen waar hij zich prettig voelt in huis

      Doe de gordijnen dicht

      Doe het licht in huis aan, zeker op de plek waar de hond zich bevindt

      Zet indien mogelijk een muziekje aan

      Leid uw hond af, bijvoorbeeld door een gevulde Kong te geven

      Zorg dat er te allen tijde iemand in de buurt is

      U mag uw hond best steunen. Komt hij bij u zitten, laat dit dan toe. 

      Zorg ervoor dat u zelf rustig bent en niet bang bent

Als blijkt dat uw hond ondanks alles toch nog steeds bang is dan kan het een idee zijn om met uw 
hond naar een vuurwerkloos vakantiepark te gaan. Er zijn inmiddels verschillende vakantieparken 
die hier speciale arrangementen voor hebben. Er zijn ook speciale pensions in vuurwerkvrij 
gebied waar u uw huisdier onder zou kunnen brengen. Deze dienen op tijd geboekt te worden, 
omdat de pensions snel vol zitten.

Dec.

UW HUIS VUURWERKPROOF MAKEN

Sept. Okt. Nov.
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Uw huis vuurwerkproof maken voor katten

      Hang enkele dagen tot een maand van tevoren een Feliway adapter in huis

      Hou uw kat binnen, het liefst enkele dagen voor de jaarwisseling, maar zeker op 31 december

      Laat uw kat zelf kiezen waar hij zich prettig voelt in huis 

      Zorg voor voldoende verstopplekken

      Doe de gordijnen dicht

      Doe het licht in huis aan, zeker op de plek waar de kat zich schuilhoudt

      Zet indien mogelijk een muziekje aan

      Sommige katten die mensgericht zijn, waarderen het zeer als er iemand in de buurt is

Voor katten zijn er ontspannende stokjes met Matatabi (PUUR Matatabi stokjes). Vooral gestreste 
katten worden hier rustig van. Na het spelen met de stokjes zijn katten vaak opmerkelijk 
rustiger en wordt er doorgaans geslapen. Het is wel zo dat de reactie van katten op dit product 
kan wisselen. Probeer het dus ruim van tevoren uit om te zien of deze stokjes ook de juiste 
uitwerking hebben op uw kat. 
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