dier & gezondheid

Vuurwerkangst
Het blijft ieder jaar een terugkerend probleem: huisdieren met vuurwerkangst. Wat een mooie feestdag is, is voor
sommige dieren juist de meest vervelende dag van het jaar. Er zijn een aantal manieren om uw dier te helpen, maar
voor de meeste manieren geldt dat u wel op tijd moet beginnen.
Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

Waardoor ontstaat vuurwerkangst?
Een van de belangrijkste redenen voor deze angst is de onbekendheid, ze
komen er niet dagelijks mee in aanraking. De lich!litsen, kruitdampen en
vooral de harde knallen kunnen dan heel beangs"gend zijn. De angst kan
onbedoeld ook aangeleerd zijn, doordat de baas het dier getroost hee#
toen het ervan geschrokken is. Hierdoor kan het gedrag versterkt worden.
Als laatste zijn er ook nog dieren die ooit een trauma hebben opgelopen
door vuurwerk.
Hoe kunt u de angst herkennen?
De houding en het gedrag van uw dier laten het vaak zien. Trillen, blaffen/miauwen, piepen, onzindelijk worden, niet eten, zich verstoppen en
wegrennen zijn een aantal veelvoorkomende symptomen van angst.
Wat kan ik er tegen doen?
Er zijn meerdere mogelijkheden om de angst te verminderen. Zoals eerder gezegd, moet u bij de meeste wel op
"jd beginnen. Dit zijn vooral de niet-medicinale methodes.
• Bekend maken met de geluiden: dit kunt u doen door
middel van een cd met vuurwerkgeluiden. Begin met de
cd zacht op te ze$en en als het goed gaat, steeds wat
harder. Beloon goed gedrag en negeer angstgedrag. Als
het dier angs"g wordt, zet u de geluiden weer wat zachter en begint u opnieuw. Dit moet u gedurende een aantal weken herhalen. Als uw dier alleen bang is voor lichtflitsen of kruitdampen, dan werkt deze methode helaas
niet.
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• Feromonen: dit zijn rustgevende stoffen die dieren
zelf kunnen uitscheiden. Deze zijn ook verkrijgbaar
in een spray of verdamper. Door het gebruik van
deze feromonen wordt uw huisdier gerustgesteld.
Ook deze moet een aantal weken voor oud en nieuw
al in gebruik worden genomen.
• Voedingssupplementen: er zijn meerdere soorten
voedingssupplementen, wij werken graag met
Telizen. Dit is een voedingssupplement dat angstig
gedrag vermindert en uw dier helpt om te kalmeren
en ontspannen. Aan deze tabletten zijn geen bijwerkingen verbonden, u moet er alleen een maand van
tevoren mee beginnen om het maximale effect te
hebben.
• ‘Ouderwetse vuurwerktabletten’: deze tabletten
kunt u op oudejaarsdag aan uw dier geven en hebben een sederend effect. Hierdoor krijgt uw dier
minder mee van het vuurwerk. Het is wel verstandig
om bij gebruik van deze middelen de conditie van
uw dier te laten controleren.
Tips
• Laat uw huisdier niet alleen, ook al heeft het
medicatie gehad.
• Geef uw dier veel afleiding, begin hier ’s middags
al mee.
• Sluit de gordijnen zodat uw dier het vuurwerk niet
kan zien.
• Zet eventueel radio en televisie aan.
• Laat uw dier zelf een rustig plekje zoeken. Katten
willen zich graag verstoppen.
• Probeer zelf zo min mogelijk aandacht aan het
vuurwerk en het angstgedrag te geven.
• Houd de kat binnen en laat de hond om 22.00 uur
voor het laatst aangelijnd uit.
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