
Elk jaar weer hebben veel dieren last van het afsteken van vuurwerk. 

Zowel de harde geluiden, de lichtflitsen als de kruitdampen kunnen 

angst oproepen bij onze huisdieren.

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
Gedragskliniek voor Dieren

Een fijne 
jaarwisseling, ook 
voor uw huisdier?
Vuurwerkangst bij huisdieren

Sommige dieren hebben angstremmende 
medicatie nodig rondom de jaarwisseling. 
Hiermee kunt u op de dag van het afsteken 
van het vuurwerk beginnen, maar bij voorkeur 
een dag ervoor. Aangezien niet alle dieren 
hetzelfde op deze medicijnen reageren is het 
goed om van te voren te overleggen met uw 

Gedragskliniek 
voor Dieren

OPENINGSTIJDEN

dinsdag 08:15 - 14:15  
(bij gedragsproblemen honden en katten)
donderdag en vrijdag 9:00 - 16:00  
(bij gedragsproblemen papegaaien)

GEDR AGSKLINIEK VOOR DIEREN

Bezoekadres:
Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht
T 030 - 253 9411
E gedraghondkat@uu.nl
E gedragpapegaai@uu.nl

Voor de meest actuele informatie en route:
www.diergeneeskunde.nl

Angst is in principe een zeer functionele en 
zinvolle emotie. Uit de angst vloeien namelijk 
allerhande reacties voort die het dier helpen 
om gevaarlijke situaties te ontlopen. Het dier 
kan die situaties ook leren herkennen en later 
proberen te vermijden, om zodoende succesvol 

te overleven. Soms is de leefomgeving echter 
zo ingericht dat het dier zich er niet aan kan 
aanpassen: het kan bij gevaar dan niet vluchten. 
Vuurwerk tijdens oud en nieuw kan bijvoor-
beeld een dergelijke situatie zijn. Veel dieren 
zullen harde geluiden willen ontwijken en 

dierenarts en uit te proberen bij welke dose-
ring uw kat of hond baat heeft. Ga dus op tijd 
naar uw dierenarts voor advies!

Het team van de 
Gedragskliniek voor Dieren 
wenst u een fijne jaarwisseling!



ontvluchten; dit kan in een thuissituatie vaak 
niet. Mogelijk is een hond bij het uitlaten zelfs 
weleens geraakt door een rotje. In dit soort 
extreme gevallen kunnen trauma’s ontstaan 
met ernstige voortdurende effecten. Sommi-
ge dieren ontwikkelen zelfs een geluidsfobie, 
waardoor zij vrijwel continu in angst leven, 
bang voor élk hard geluid. 

welke plekken uw huisdier kiest als er angst 
in het spel is. Als uw hond of kat graag (voor 
steun) bij u in de buurt blijft dan kan zo’n plek 
ook gewoon in de woonkamer zijn, maar bij 
voorkeur dan wel zo ver als mogelijk van de 
ramen en deuren vandaan. Als uw dier zich 
liever terugtrekt kunt u (ook) in andere ruim-
ten plekken creëren. Als uw hond rustig wordt 
in een bench dan is dat uiteraard een goede 
plek voor uw huisdier. Om harde geluiden te 
dempen kunt u de bench ook nog extra met 
bijvoorbeeld een paar dekens afdekken. Soms 
geeft van te voren trainen om op een bepaalde 
plek te zijn een extra veilig gevoel aan uw dier, 
omdat alles dan van tevoren bekend is. Als de 
nood hoog is dan zal uw huisdier er zelf voor 
kiezen hier naartoe te gaan.
Katten kruipen het liefst weg. Voor katten is 
een veilige plek vaak ergens verstopt in een 
kledingkast of ergens hoog bovenop. Ook 
bestaan er speciale schuildozen voor katten en 
ook een kattenbench is mogelijk bruikbaar, 
maar laat de keus altijd aan de kat. 

TR AINING

Om vuurwerkangst aan te pakken is de meest 
ideale situatie om ver van te voren te gaan 
trainen. We hebben het dan over minimaal drie 
maanden van tevoren. Voor het trainen van ge-
luiden zijn speciale CD’s met geluidsfragmenten 
op de markt. Laat uw dier langzaam wennen 
aan vuurwerkgeluid door de CD eerst zacht en 
geleidelijk aan steeds luider af te spelen. Vervol-
gens geeft u een beloning (voer) op het moment 
dat het dier het gewenste gedrag laat zien (geen 
angst). Stel het geluidsniveau zodanig in dat 
het dier net geen angst vertoont. U creëert 
dus in feite een situatie waarbij het gewenste 
gedrag wordt uitgelokt en snel kan worden 
bekrachtigd. Het uiteindelijke doel is om aan de 
geluidsprikkel een prettig gevoel te koppelen.
Ook kunt u denken aan de inzet van een kopte-
lefoon (Mutt Muff®) die speciaal is ontwikkeld 
voor honden om geluiden te dempen. Ook 
kunnen ogen worden afgeschermd om de flitsen 

van het vuurwerk te verminderen. Het vraagt 
echter wel enige training om uw hond hieraan 
te laten wennen. Ook zijn er voor hond en kat 
Thundershirts® op de markt die als een strak 
pakje om het lichaam van de dieren heen zitten. 
Dit is gebaseerd op het principe van inbakeren. 
Voor sommige dieren is het een uitstekende 
oplossing, voor andere dieren niet.

BIJ EX TREME VUURWERK ANGST

Getraumatiseerde dieren met een extreme 
vuurwerkangst doet u eigenlijk alleen maar een 
plezier door deze periode op een vuurwerkvrije 
locatie door te brengen. U kunt uw huisdier 
bijvoorbeeld uit logeren doen naar bekenden 
of naar een goed pension waar hij het pret-
tig vindt en waar geen vuurwerk afgestoken 
wordt. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen 
om samen met uw huisdier de feestdagen op 
een vuurwerkarme locatie door te brengen.

WAT KUNT U DOEN OM HUISDIER EEN 

RUSTIGE JA ARWISSELING TE GEVEN?

U kunt er veel zelf aan doen om de jaarwisse-
ling voor het huisdier gemakkelijker te maken. 
Dit begint al met een goede voorbereiding:

1.  Laat uw hond overdag extra lang uit (op 
een rustige locatie waar nog geen vuur-
werk wordt afgestoken), zodat de hond 
lekker moe is. 

2. Geef uw huisdier veel afleiding. Begin 
hier al mee in de middag, ruim voordat 
het vuurwerk begint: bijvoorbeeld met 
een kauwstaaf, voerspelletjes (voor veel 
diersoorten op de markt), bewegingsspel-
letjes voor katten. Bijvoorbeeld een lekker 
gevulde Kong® voor honden en een ge-
vulde Pipolino® (een bewegingsspelletje) 
voor katten. 

3.  Sluit gordijnen op tijd, zodat uw dier het 
vuurwerk niet kan zien.

4.  Zet de radio of TV aan (let er wel op, dat 
er geen programma’s zijn met harde gelui-
den).

5.  Laat uw dier zelf een rustig plekje zoeken.
6.  Probeer zelf zoveel mogelijk rustig te 

blijven en doe gewoon de dingen die u 
normaliter ’s avonds ook doet.

7.  Ben uw dier tot steun, maar voorkom het 
aanleren van angstgedrag. Hoe doet u dat? 
U steunt uw dier al door het preventief 
af te leiden en samen te spelen, of sim-
pelweg door er te zijn. Kiest uw hond er 
bijvoorbeeld voor om naast u bij de TV te 
zitten tijdens het vuurwerk, laat hem dan 
gewoon zitten, maar ga hem niet uitge-
breid aaien en kalmerend toespreken als hij 
zit te trillen van angst. Negeer de uitingen 
van angstgedrag (zie kader). Bij gewenst 
gedrag - als het dier ontspannen is en geen 
angstgedrag vertoont - beloont u het dier 
en geeft u hem aandacht of leidt u deze af 
door middel van spel of een lekker voertje.

EX TR A HULPMIDDELEN

Bij zowel de korte- als de langetermijnaanpak 
kunt u bij honden de Adaptil® (voormalig 
DAP®, Dog Appeasing pheromone) verdamper 
en/of halsband gebruiken en voor katten de 
Feliway® verdamper. Voor konijnen is er een 
Rabbit Appeasing Hormone (Securabbit®). 
Ook zijn er voedingssupplementen beschikbaar 
voor hond en kat zoals Zylkène®, Telizen®, 
Calmex® , Adaptil® tabletten etc., of het Royal 
Canin Calm Diet®. Deze lijken in de praktijk 
bij milde angsten redelijke effecten te boeken.

Hoe herken ik vuurwerkangst 
bij mijn hond?

Wanneer uw hond angstig is, kunt u dit zien 
aan angstgedrag. Het dier kan daarbij ook 
verschillende stresssignalen uiten. 
Angstgedrag: een angstige hond heeft een 
lage staarthouding, oren plat in de nek en 
maakt zich klein, wil misschien wegkruipen 
of vluchten, deinst of duikt in elkaar en 
loopt mogelijk achteruit, trilt soms over het 
hele lichaam en heeft grote pupillen.
Stresssignalen bij de hond zijn o.a.: 
onrustig heen en weer lopen (conflictge-
drag), niet willen eten, hijgen (zonder het 
warm te hebben), lippen aflikken (tongelen 
of beklikken), gapen (zonder moe te zijn), 
uitschudden, zich zelf krabben/bijten in de 
vacht, met een voorpootje omhoog blijven 
staan in stilstand (intentiepoot).

HOE VOORKOMT U PROBLEMEN?

Ga op tijd op zoek naar advies over het 
voorkómen en/of het behandelen van vuur-
werkangst bij uw dierenarts of een gecertifi-
ceerde gedragstherapeut.

VEIL IGE PLEK

Zorg dat u huisdier een eigen plekje heeft in 
huis waar het zich veilig voelt en waar het zich 
kan verstoppen als het angstig wordt. Dit geldt 
niet alleen voor honden en katten, maar ook 
voor konijnen, cavia’s, papegaaien etc. Laat 
uw dier zelf een rustig plekje zoeken en creëer 
verschillende keuzemogelijkheden om zich 
terug te kunnen trekken. Mogelijk weet u al 

Wist u dat veel tips rondom vuurwerkangst 
ook gelden voor andere huisdieren zoals 
konijnen, knaagdieren en vogels? Belangrijk 
is in ieder geval dat deze dieren op een 
plek worden neergezet waar je het lawaai 
wat minder hoort, en dat hen ook de 
gelegenheid wordt geboden om snel weg 
te kunnen kruipen (liefst meerdere plekken, 
die u ook eventueel met een deken/doek 
kunt afdekken). Ook bij deze dieren kunnen 
achtergrondgeluiden goed helpen bij het 
verminderen van vuurwerkangst. 


