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FEESTDAGEN?

De feestdagen komen er weer

aan. Voor de meeste mensen is

dat een gezellige en leuke tijd.

Voor veel van onze huisdieren is

het echter een stressvolle

periode  

 

Hoe kan je voorkomen dat jouw

pup of kitten vuurwerk angst

ontwikkelt? En als jouw dier al

vuurwerkangst heeft? Wat kan je

dan nog doen?  

 

In dit Ebook geef ik graag wat

tips! 



STRESS 

"Ach het is maar een paar dagen per jaar

stress". Is een opmerking die ik vaak hoor.  

 

Toch ben ik het daar niet mee eens. Veel mensen

zijn zich niet bewust van het effect van stress op

de algehele gezondheid. Door stress gaat de

hartslag, ademhaling, stofwisseling en bloeddruk

omhoog. Stress hormonen kunnen na een

eenmalig incident tot een week verhoogd blijven.

Stress hormonen hebben een negatieve invloed

op veel processen in het lichaam. Zo zorgen ze

er onder andere voor dat je immuunsysteem

minder goed werkt.  

Als een dier vaak stress heeft, langdurig stress

heeft of chronisch stress heeft dan kan dit leiden

tot allerlei ziektes en zelfs de levensduur van het

dier verkorten.  

 

Veel dieren die bang zijn voor vuurwerk zijn ook

bang of onzeker over andere dingen. En deze

onzekerheid en angst kunnen leiden tot

chronische stress.  



STRESS 

 Angst voor vuurwerk kan gaan generaliseren.

Dat wil zeggen dat de angst als het ware

uitbreid naar andere geluiden zoals bijvoorbeeld

onweer, dichtslaan van een autodeur etc.  

 

Angst gaat uit zichzelf nooit over! Zonder

training wordt angst vaak alleen maar erger. Een

dier dat ergens bang voor is zal niet minder

bang worden door het dier bloot te stellen aan

dat waar het bang voor is. "Hij is bang voor

kinderen dus laat ik hem veel kinderen zien dan

leert hij wel dat hij daar niet bang voor hoeft te

zijn". Dat kan dus heel verkeerd uitpakken!  

Stel je bent bang voor spinnen. Wordt je dan

minder bang als ik je elke dag 100 spinnen laat

zien? Waarschijnlijk wordt je alleen maar

banger.  

Hetzelfde geld voor onze dieren.  

 

Genoeg redenen lijkt mij om angst serieus te

nemen en er alles aan te doen om het zoveel

mogelijk te voorkomen en beperken! 



JONGE DIEREN 

De meeste jonge dieren (pups/kittens) zijn niet

direct bang voor vuurwerk. Toch adviseer ik om

ook jonge dieren te trainen met "vuurwerk".  

 

Angst bouwt zich namelijk op. Wat ik heel veel

zie is dat er met jonge dieren niet geoefend

wordt want "hij is toch niet bang dus we hoeven

er niets aan te doen". Dat gaat dan inderdaad

de eerste jaren goed. Maar als het dier een jaar

of drie-vier is dan lijkt deze "ineens"  bang voor

vuurwerk. Dit is meestal niet zo ineens als het

lijkt. De angst heeft zich in afgelopen jaren

opgebouwd en nu gaat de eigenaar het ook zien

aan het dier.  

 

Zorg ervoor dat jou dat niet overkomt! Door

dieren van jongs af aan te leren dat gekke

geluiden en geuren niets zijn om je druk over te

maken kan je een hoop ellende voorkomen!  

 

Je kunt dit onder andere doen door gebruik te

maken van een vuurwerk CD. 



TRAINING 

Als jouw dier bang is voor vuurwerk en je wilt

daar wat aan doen dan is training heel erg

belangrijk. Training heeft echter tijd nodig en het

is dus verstandig om daar op tijd mee te

beginnen.  

 

Ieder dier is anders en elke situatie is anders.

Daarom is er niet een manier van trainen die

geschikt is voor alle dieren. De een is een beetje

bang, de ander heel erg. De een is al bang op

100 meter afstand de ander wordt pas bang op

50 meter afstand. De een is vooral bang voor het

geluid, de ander meer voor de geur en trillingen.  

Als je echt wat aan de angst wilt doen is het

daarom verstandig om samen te gaan werken

met een goede gedragstherapeut. Deze kan

samen met jouw kijken welke training het beste is

voor jouw dier.  

Om bovenstaande redenen raad ik het ook heel

sterk af om vuurwerktraining in groepsverband te

doen! 



VUURWERK CD

Om de angst voor het geluid van vuurwerk te

verminderen kan je werken met een vuurwerk CD.  

 

Je wilt vuurwerk koppelen aan kalmte en

ontspanning. Doe deze training dan ook op

momenten dat jouw dieren rustig zijn.  

 

Zet de CD aan op een zeer laag volume. Begin zo

laag dat je het zelf eigenlijk niet tot nauwelijks

hoort. Dieren horen namelijk veel beter dan wij.  

Eigenlijk wil je dat je dier niet reageert maar

gewoon rustig door gaat met relaxen/kluiven etc.  

Als het goed gaat zet je de CD steeds ietsje harder

totdat jouw dieren ook bij een redelijk volume niet

op of om kijken maar gewoon doorgaan met waar

ze mee bezig zijn.  

 

Als je bij het verhogen van het volume tekenen van

stress ziet zoals stoppen met waar jouw dier mee

bezig was, omkijken, sneller ademen, spierspanning

etc. Dan ben je te snel omhoog gegaan en moet je

weer een stapje terug in de training.  

 

Gemiddeld heeft deze training 6-8 weken nodig. 



SPELLETJES

Recent is met onderzoek aangetoond wat we

eigenlijk al wel wisten: dieren leren dingen sneller

als we het leren met een spelletje! 

 

Er zijn heel veel spelletjes die je met je dieren kan

doen om ze zelfverzekerder en minder bang te

maken. Hier deel ik een voorbeeld van een spelletje

dat goed is voor het zelfvertrouwen en om minder

bang te worden voor geluiden.  

 

Geluidsbox  

Maak een geluidsbox door allerlei voorwerpen die

geluid maken zoals lege plastic flesjes, piepballen,

verpakkingsmateriaal etc in een doos/mand/bak te

doen. Zorg er wel voor dat je geen materialen

gebruikt waar jouw dier zich aan kan beschadigen

zoals scherpe randen van blikjes.  

Laat je dier zien dat je lekkere dingen stopt in deze

box en laat hem/haar dit vervolgens zoeken. Begin

makkelijk door het eerst bovenop te leggen maar

maak het steeds moeilijker door het beter te

verstoppen. Houd je dier niet van eten? Verstop dan

bijvoorbeeld het favoriete speeltje in de bak.  

 

Meer inspiratie nodig voor spelletjes? Hou mijn blog

en facebook pagina in de gaten ;-)



ACUPUNCTUUR

Kan acupunctuur helpen met vuurwerkangst?  

 

Jazeker! Recent is dit zelfs nog met een

wetenschappelijk artikel aangetoond (zie mijn blog) 

 

Vanuit het perspectief van de Chinese geneeskunst

hangen emoties altijd samen met het lichaam. Als

een lichaam uit balans is zijn de emoties ook uit

balans en andersom. 

 

Als acupuncturist zie ik dan ook vaak dat dieren die

bang zijn een disbalans hebben. Met acupunctuur

kan je het dier weer in balans brengen waardoor de

angst kan verminderen.  

 

Deze behandeling heeft wel tijd nodig en als het

gaat om vuurwerk angst is het eigenlijk verstandig

om al rond oktober met deze behandeling te

beginnen. Uiteraard is de meest ideale situatie om

je dier continu in een zo goed mogelijke balans te

houden. Dit vergt een goede samenwerking tussen

de eigenaar en de dierenarts-acupuncturist.  

 

  

 

 



ACUPRESSUUR

Acupressuur is het stimuleren van acupunctuur

punten door deze te masseren. Dit kan je prima zelf

thuis doen en daarom leer ik je hier twee

acupunctuur punten die een rustgevend effect

kunnen hebben. Zorg dat je zelf rustig bent en

masseer deze punten met lichte druk.  

 

Doe dit alleen bij dieren die aanraking prettig

vinden en oefen dit ook regelmatig en ruim van te

voren zodat jouw dier er aan gewend is en het ook

associeert met ontspanning en rust.  

 

GV20 ligt in het midden van de schedel op de lijn

tussen de voorrand van de oren. Waar de V-vorm

die te voelen is in de schedel bij elkaar komt.  

 

Yin tang ligt ook in het midden van de schedel op

de plek van het "derde oog". Op een lijn tussen de

buitenste ooghoeken.  

 

Zie ook de foto op de volgende pagina.  

 

 

  

 

 





MEDICATIE

Er zijn veel verschillende middelen die jouw

huisdier tijdens de feestdagen kunnen

ondersteunen. Voor honden zijn er ook middelen

die een training kunnen ondersteunen.  

 

Natuurlijke middelen 

Er zijn heel veel verschillende natuurlijke

middelen op de markt. Niet alle middelen werken

even goed voor alle dieren. Het is vaak even

uitproberen/zoeken welk middel voor jouw dier

het meest geschikt is. Het is dan ook verstandig

om dit ruim voor de december maand al uit te

proberen!  

Wil je meer weten over mogelijke natuurlijke

middelen? Neem dan contact op met jouw eigen

dierenarts of met mij.  

 

Medicatie 

Als natuurlijke middelen voor jouw huisdier niet

goed genoeg werken dan zijn er verschillende

"sterkere" medicaties beschikbaar. Deze

medicatie wordt wel afgeraden voor dieren met

lever, nier of hartklachten.  

 

 



MEDICATIE

Voor dieren die niet alleen tijdens oud en nieuw

bang zijn maar ook de periode voor en na oud en

nieuw kan het verstandig zijn om langdurige

medicatie te geven. Deze medicatie heeft wel tijd

nodig om in te werken. Het is daarom belangrijk om

hier op tijd mee te beginnen.  

 

Voor dieren die alleen tijdens oud en nieuw zelf

bang zijn kan kortdurende medicatie op de dag zelf

(en eventueel de dag ervoor en erna) voldoende

zijn. Ik adviseer je wel om deze medicatie ruim voor

oud en nieuw al uit te proberen. Zo weet je welke

dosering jouw dier nodig heeft en hoe jouw dier er

op reageert en kom je niet voor verrassingen te

staan.  

 

Ik raad het sterk af om medicatie te gebruiken met

acepromazine als werkzame stof. Deze zorgt er

namelijk voor dat uw dier niet meer kan bewegen

maar hij/zij krijgt de geluiden wel nog harder binnen

dan normaal. Het lijkt of uw dier rustig ligt maar

ondertussen krijgt hij/zij alles mee en dit kan

begrijpelijk de angst verergeren. 

 

Wilt je meer weten over medicatie? Neem contact

op met jouw eigen dierenarts of met mij.   



JAARWISSELING

Tips voor de jaarwisseling zelf: 

 

- Zorg ervoor dat jouw dier niet zelfstandig

buiten kan lopen. Sluit kattenluikjes af en hou

honden aan de lijn.  

- Controleer of de chip goed geregistreerd is.  

- Voor honden: zorg ervoor dat je hond overdag

voldoende beweging en uitdaging krijgt zodat

hij/zij 's avonds al lekker moe is.  

- Geef je huisdier veel afleiding en begin daar

op tijd mee. Je kunt hierbij denken aan een

kluifje, een gevulde kong, puzzels, voerspelletjes

etc.  

- Laat je huisdier zelf bepalen waar hij/zij graag

wil liggen en geef meerder opties. Voor katten

kan je bijvoorbeeld een doos neerleggen om in

te verstoppen. Sommige dieren zoeken een plek

op waar ze zich veilig voelen zoals onder het

bed of in de badkamer. Andere dieren blijven

liever bij jou in de buurt. Dat is allemaal prima!  

   

 

 

 

 



JAARWISSELING

- Je kunt elke knal opvolgen met iets lekkers. Zo

leert jouw dier dat een knal betekent dat er iets

lekkers komt en dat kan de angst verminderen of

voorkomen.   

- Blijf zelf zo rustig mogelijk. Dieren lezen onze

energie en horen onze hartslag en ademhaling.

Als je zelf rustig bent is jouw dier ook rustiger.  

- Tijdens het vuurwerk kan je de gordijnen sluiten,

de lichten aan doen in huis en de radio of tv

aanzetten.  

- Laat je dier nooit alleen thuis met oud en nieuw

als deze bang is voor vuurwerk.  

- Je hoeft angst niet te negeren! Als jouw dier

steun zoekt bij jou dan mag je die steun ook

geven.  

- Reageer zelf niet op de knallen maar gedraag

je alsof er niks aan de hand is en ga gewoon

door met wat je aan het doen was.  

- Een thundershirt kan helpen om jouw dier

rustiger te houden.  

 

 

 

 

 



NIEUW JAAR 

Stress hormonen kunnen tot een week hoog

blijven. Een dier dat stress hormonen in zijn lijf

heeft kan zich anders dan normaal gedragen. Bij

voorbeeld een hond die normaal niet reageert

op andere honden of rennende kinderen die dit

na een stressvolle gebeurtenis ineens wel gaat

doen.  

 

Hou hier de eerste dagen na oud en nieuw

rekening mee. Heeft jouw dier veel stress gehad?

Dan adviseer ik om minimaal drie dagen, maar

liever een week rustig aan te doen. Vermijd

stress (een bezoek aan de dierenarts is misschien

niet zo'n goed plan ;-) en doe geen dingen waar

je dier erg opgewonden van raakt zoals een

trekspel of spelen met een balletje.  

 

Rust zorgt ervoor dat jouw dier van alle spanning

kan herstellen en daarna weer rustig de wereld

in kan gaan.  

 

 

 

 



Ik hoop oprecht dat dit Ebook

nuttig voor je is!  

 

Heb je nog vragen? Of heb je

zelf nog goede tips? Dan hoor ik

dat graag!  

 

Ik wens jouw en jouw huisdieren

alvast hele fijne feestdagen, een

rustig oud en nieuw en een

gezond en gelukkig nieuw jaar!  

 

Anneke  
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