
DE VUURWERKTEST  

Is uw dier: 

 

Bang voor vuurwerk? →  NEE  :  Houdt u toch onze TIPS in de gaten om dit zo te houden  

  ↓ 

  JA 

  ↓ 

ALTIJD bang voor harde geluiden?  →NEE   Angstig  vanaf de 1ste knallen in december? 

  ↓    ↓    ↓ 

  JA    JA    NEE 

  ↓    ↓    ↓ 

 ALLEEN bang voor harde geluiden?                 Advies:  3                     Advies: 4 

 ↓              ↓                               

NEE              JA → Advies:  2 

↓               

Algemeen erg angstig in het dagelijks leven?  

↓ 

JA  

↓  

Advies : 1  

 

Kijkt u in alle gevallen ook naar onze TIPS! 

 

 



Advies 1  

 Bezoek uw dierenarts om een medische oorzaak van het gedrag uit te sluiten. 

 Indien er geen sprake is van een medische oorzaak adviseren wij u een afspraak te maken 

met een gedrag- of natuurgeneeskunde therapeut. Binnen onze praktijk is dat José van 

Nunen. U kunt kiezen voor een kort consult op de praktijk of een bezoek aan huis.  

Advies 2 

 Geluidstraining. Dit kan via een speciale gedrag- geluids-cd of via downloads op internet. Kijk 

bijv. op  http://www.myhappypet.nl/articles/goed-in-hun-vel/is-je-huisdier-bang-voor-

vuurwerk-geluidstraining-helpt  . Hier vindt u in 3 opbouwende delen geluiden van harde 

wind, regen, onweer en vuurwerk. Uw dier leert geleidelijk aan de geluiden te wennen terwijl 

u iets leuks met hem/haar doet. Het doel is een andere associatie aan het geluid te geven 

waardoor het verandert in een  leuke en dus positieve ervaring. Start op tijd en lees vooraf 

de gebruiksaanwijzing(en) goed door! 

NB:minder geschikt voor dieren die gevoelig zijn voor geur, licht en luchtdrukverschillen  

 Kijk naar individuele vuurwerk- en/of geluidstrainingen bij een hondenschool in de buurt 

 Geef afhankelijk van de ernst een paar weken of tenminste één week vóór de te verwachte 

periode van geluidstoename Adaptil tabletten evt. in combinatie met BACH Rescue, 

Phytonics Strezz en/of het Thundershirt.   

Advies 3 

 Advies 2 plus begin december of z.s.m. starten met Adaptil tabletten evt. in combinatie met 

BACH Rescue, Phytonics Strezz en/of het Thundershirt.  

Advies 4 

 Start 30 december met Adaptil tabletten evt. in combinatie met BACH Rescue en/of het 

Thundershirt.  

 

Voeding: Royal Canin Calm dieet kan in alle gevallen een goede (extra) ondersteuning bieden, zeker 

voor honden en katten die moeilijk supplementen nemen. 

 

Voor alle 4 adviezen geldt mede dat u indien nodig op 30 + 31 december de medicijnen Alprazolam 

of Diazepam erbij kan geven. Het is zeker verstandig om ze uit voorzorg in huis te hebben. Haalt u 

deze medicijnen wel  ALTIJD op de dierenartspraktijk voor een juiste dosis en gebruik bij úw dier.  

Let op:  Alprazolam is ons 1e keus middel, het werkt angstverlagend en bijna niet versuffend 

               Diazepam werkt versuffend en niet angstverlagend 

               Overleg ALTIJD  met de dierenarts over gepaste medicatie indien uw dier al medicijnen       

               krijgt of wanneer hij of zij agressief wordt van vuurwerk 

 

NB: Niet alle beschikbare natuurlijke middelen staan vermeld. Wij hebben voor u een selectie 

gemaakt. Vraagt u ons gerust naar de overige mogelijkheden!  


