
 

Vuurwerkstress, tips en behandelmogelijkheden 
 

Het einde van het jaar zit er weer aan te komen en dat moet 
gevierd worden. Helaas voor onze viervoeters betekent het dat 
een knallend uiteinde vaak samengaat met een aantal angstige 
uurtjes onder de bank. Veel honden en katten vinden het geluid 
en de flitsen van vuurwerk beangstigend. 
 
Begin daarom op tijd met trainen, bijvoorbeeld met speciale 
geluid cd’s, dan wel met medicatie te geven in de periode voor 
oud en nieuw, zo kunt u uw huisdier een hoop angst besparen. 
 
 

Een aantal behandelmogelijkheden op een rij: 
• CD met vuurwerk geluid om de hond of kat langzaam te laten wennen aan dit lawaai. Met 
deze training moet u wel enkele maanden van tevoren beginnen. 
• Een feromonen verdamper of halsband die de angst van de hond of kat vermindert. Begin 
hiermee zo’n 2 weken voor oud en nieuw. 
• Voedingssupplementen die de angst bij uw huisdier verminderen. Hier dient men zo’n 2 weken 
voor oud en nieuw mee te beginnen. 
• Rustgevend supplement (Biofood relax tabletten); met deze behandeling kunt u het beste ongeveer 
2 weken van tevoren beginnen, en wordt dus vooral toegepast bij dieren waarvan we al 
weten dat deze angstig zijn. 
• Voor dieren die erg angstig worden van het vuurwerk is het doorbrengen van de oudejaarsnacht in 
een pension in een rustig gelegen gebied soms een oplossing. 
 
Wat kunt u op de avond zelf doen voor uw huisdier: 
• Laat uw hond op tijd uit, voordat het ergste geknal losbarst, laat uw kat 's avonds niet meer 
naar buiten. 
• Zorg voor een rustige kamer zonder ramen, of met de gordijnen dicht en met licht aan, zodat 
flitsen minder goed zichtbaar zijn. 
• Zet de radio of tv zachtjes aan, om het geluid van buiten wat te dempen. Let erop dat het een 
rustige radio- of tv-zender is, zonder geknal! 
• Wijs uw huisdier naar zijn of haar plaats, of maak een vertrouwde plek met een door u 
gedragen trui. 
• Troost uw huisdier niet als deze zich angstig gedraagt, ook niet straffen!! Negeren is de beste 
oplossing. 
• Reageer zelf niet op de knallen. Het dier zal dan denken dat het normaal is om niet op knallen 
te reageren. 
• Geef uw hond of kat omtrent 24:00 iets lekkers zodat hij of zij afgeleid is van het geluid van 
vuurwerk. Een rawhide kauwkluif voor uw hond of lekkere kattensnoepjes of snacks voor uw 
kat kunnen soms voldoende afleiding geven. 

 

Succes. 
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