Vuurwerkangst
Vuurwerk is onnatuurlijk. De prikkels bestaan uit geur, geluid, en licht. Bijkomend is het onvoorspelbaar.
Honden en katten hebben sterke zintuigen, waardoor de prikkels extra hard aankomen. Gelukkig zijn
honden goed te trainen en hebben ze met u een vertrouwensband. Het is belangrijk om vuurwerk (zover
mogelijk) uit de buurt te blijven. Van 30 december tot en met 1 januari is het verstandig om uw kat
binnen te houden en uw hond aan de lijn uit te laten, voor het geval de hond toch schrikt en vlucht
(mocht hij in paniek raken). Indien uw hond gespannen is door het vuurwerk dan is niets belangrijker dan
hem steun te geven en te kalmeren. Het is verstandig om zelf rustig te blijven. Indien uw hond liever niet
gaat wandelen, maak dan een klein rondje in plaats van een lange wandeling. Tijdens de jaarwisseling
kunt u het beste ventilatieroosters, ramen, deuren en gordijnen gesloten houden om de prikkels buiten
de veilige thuisomgeving te sluiten. Als uw hond of kat het ondanks deze maatregelen nodig vindt om
zich onder de tafel of bed te verstoppen om zich veilig te voelen, laat dit dan toe. Als u er ook voor uw
dier een feestje van wilt maken, dan kunt u een lekkere traktatie geven of verstoppen in huis.







Houdt uw hond aangelijnd van 30 december – 1 januari
Houdt ramen, deuren gesloten tijdens de jaarswisseling
Verminder prikkels
o Gordijnen dicht
o Luchtroosters dicht
o Achtergrondgeluid aan (radio/tv)
Geef steun
Afleiding geven (snuffelmat/traktatie/spel)

Met training is het mogelijk om de vertrouwensband tussen u en uw hond te vergroten, daarnaast is het
mogelijk om met kleine prikkels te beginnen om gewenning aan te leren. Het is mogelijk om
voedingssupplementen te gebruiken, waardoor de honden en katten minder stress ervaren. Indien uw
hond eerder een trauma heeft opgelopen is het advies om medicatie en training te combineren om
problemen in de toekomst te verkleinen. Vraag tijdens een consult of bij de assistente wat voor uw hond
of kat de beste medicatie is om de jaarwisseling rustig door te komen. We wensen u een goede
jaarwisseling.

