
 

 

VUURWERK TIPS  
*Zorg dat uw dier gechipt is en check op www.chipnummer.nl of uw gegevens correct zijn  
  Laat bij twijfel de werking van de chip controleren bij uw dierenarts 
   
*Laat uw dier NIET alleen. Blijf thuis of overweeg een verblijf in een ‘vuurwerkvrij’ hotel,   
  bungalowpark of denk aan vrienden en familie die in een rustigere omgeving wonen 
 
*Laat uw hond niet loslopen. Houd hem/haar al bij de 1ste knallen aan de lijn en ga op de     
   dag zelf op zijn laatst om 22:00u nog even kort naar buiten 
  Houd katten bijtijds binnen en vergeet het kattenluikje niet op slot te zetten  
 
*Forceer niets. Het is heel normaal dat uw dier bang is voor vuurwerk. Het is helemaal niet   
  erg om deze maanden minder (ver) naar buiten te gaan. Zelfs als uw kat helemaal niet naar   
  buiten wil en uw hond alleen maar wil plassen en poepen. Binnenshuis kunt u ook actief  
  zijn. Laat u inspireren op www.hersenwerkvoorhonden.nl & www.hersenwerkvoorkatten.nl.  
  Denk er wel aan om wat minder eten te geven. Zo blijft de conditie gewoon netjes op peil. 
 
*Houd deuren en ramen gesloten, uw dier kan in paniek plotseling naar buiten vluchten  
 

*Katten kruipen graag ergens in of onder maar ook veel honden verstoppen zich graag. Laat  
 dit gewoon toe, het is normaal gedrag en echt niet erg! Maak bijtijds veilige  (verstop)-  
 plekken met een dikke beschermlaag tussen uw dier en de buitenwereld. Gebruik bijv. oude  
 dekbedden over een bench of doos of leg dikke fleecedekens onder het bed of in de kast  
 voor de kat. Leg er ook gebruikte dekens of kussens bij met hun eigen vertrouwde geur. Ook  
 een gedragen kledingstuk van uzelf erbij kan helpen uw dier gerust te stellen.  
 
*Zorg voor voldoende schone kattenbakken in huis, zeker als uw kat normaal veel buiten is 
 
*Sluit gordijnen en zet radio en tv aan. Zo komt licht, geur en geluid minder ‘hard’ binnen  
 
*Is uw dier goed af te leiden? Speel dan met de lekkerste traktatie als beloning en ga  
  hier tijdens knallen of vuurwerk mee door alsof er niets aan de hand is  
  
*Negeer uw dier NOOIT. Blijf kalm en geef het steun. Het is fijn dat u wordt vertrouwd. 
 Laat uw dier bij u zitten als hij of zij dat prettig vindt en leg er bijv. nog een lekkere  
 deken overheen voor een extra veilig gevoel. Rustig aanraken is juist goed. Het    
 verlaagt de stresshormonen. Aaien tussen de ogen geeft rust en ook zachtjes masseren van    
 de oren en oorpunten kalmeert. 
 
*Blijf om 00:00 rustig en spring niet met z’n allen tegelijk op, hoe moeilijk dit ook is  
 
*Houdt uw dier ook in de dagen ná oud & nieuw goed in de gaten. Het kan soms nog even  
 duren voordat alle stress uit het lichaam verdwenen is  

 

EEN HELE MOOIE JAARWISSELING GEWENST! 

http://www.hersenwerkvoorhonden.nl/
http://www.hersenwerkvoorkatten.nl/

