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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS 

 

ADVIESBRIEF 13 

VUURWERKANGST/ ANGST  VOOR ONWEER 

 
              
Inleiding 

Een studie heeft uitgewezen dat 50 procent van de honden bang is voor harde geluiden 

zoals vuurwerk of zwaar onweer. De ene hond is van nature echter gevoeliger dan de 

andere. En natuurlijk speelt ook een goede training tijdens de puppyfase een belangrijke rol: 

als pups van jongs af aan gewend raken aan harde geluiden, zijn ze er als volwassen hond 

vaak beter tegen bestand. Maar toch is dit niet altijd zo. Vuurwerkangst ontwikkelt zich 

immers even goed pas bij het ouder worden. 

 

De reactie van het baasje 

• Het is niet aan te raden om uw hond te troosten. Koekjes aanbieden, aaien of  troost 

bieden met een zachte stem: het heeft allemaal een omgekeerd effect. Zo leert uw 

hond immers dat bang zijn aandacht oplevert. 

• Straffen is natuurlijk even goed zinloos. 

• Sommige honden belonen zichzelf: ze zoeken een veilige plek op en blijven daar 

liggen. Dit gedrag zullen ze dan ook altijd weer herhalen. 

• Andere honden gaan dan weer zo hard aan de riem trekken dat ze de eigenaar mee 

naar een veilige thuis sleuren; ook hier beloont de hond weer zichzelf. 

• Belangrijk is ook dat u zelf niet schrikt van de knallen en rustig ontspannen blijft. U 

moet vooral doen alsof er niets aan de hand is. Uw hond mag best tegen u aan 

komen zitten of aan uw voeten komen liggen, maar verder dient u geen aandacht aan 

hem te besteden. Op deze manier laat de hond zien dat hij u vertrouwt en zal hij u 

volgen als u gewoon kalm blijft en verder doet waar u mee bezig was. 

• U mag eventueel de hond wel afleiden door met hem te gaan spelen, tenminste als 

hij dat ook zelf wil op dat ogenblik. 
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Wat kunt u doen op de avond zelf? 

• Houd ramen en deuren goed dicht, sluit gordijnen en rolluiken. 

• Zet een muziekje of de televisie aan. 

• Laat het licht aan. 

• Laat uw hond niet alleen. 

• Zorg ervoor dat de hond niet naar buiten kan en in paniek zou kunnen weglopen. 

• Ga nog eens met de hond wandelen ruim vóór het vuurwerk start en liefst langer dan 

normaal zodat uw hond lekker moe is. Laat hem zeker niet uit tijdens het vuurwerk. 

 

Wat kunnen wij als dierenarts voor uw hond doen? 

Sommige honden hebben op de avond zelf medicatie nodig omdat ze anders te angstig 

worden. U kunt met ons overleggen welke medicatie aangewezen is. 

Verder moet u al ruim op voorhand beginnen om uw hond minder angstig te maken, anders 

wordt het probleem elk jaar erger. Dit kan mits een langdurige training via een speciale 

vuurwerk cd. Hierover vind u meer informatie op het internet (o.a. www.animalshopping.nl). 

Belangrijk is wel dat u ten laatste 4 maanden voor de jaarwisseling met de training begint. 

Qua medicatie zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds kunnen er natuurlijke rustgevende 

middelen gebruikt worden zoals een verdamper, een halsband of tabletten. Hiermee moet 

toch minstens 2 weken voor het vuurwerk gestart worden. Voor honden die bij dit alles geen 

baat hebben, bestaat er nog medicatie met een angstremmend of kalmerend effect. Dit wil 

zeggen dat ze de medicatie een paar uur of minder voor het vuurwerk krijgen en dan minder 

angstig en dus rustiger zijn. 

Veel succes en hopelijk kunnen nu zowel u als uw hond volop genieten van de feestdagen! 

 

 

 

 
 
 

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De 

Vrijheid in Hoogstraten.  

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op 

dapdevrijheid.be.  

   
Blijf op de hoogte van het praktijknieuws en volg ons op 

facebook.com/dapdevrijheid 
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