Het is weer zover!
Het nieuwe jaar staat voor de deur en dus komt er ook weer vuurwerk!
Een heleboel huisdieren zijn bang voor vuurwerk. Ze zijn niet gewend aan de harde
knallen en ook de kruitdamp en geur kennen ze niet. Sommige dieren zijn ooit eens
heel hard geschrokken van vuurwerk en anderen kijken de angst bij bange
huisgenoten af.
Angst is een reactie van het lichaam waarbij adrenaline wordt aangemaakt. Het hart
gaat sneller kloppen, alle zintuigen staan op scherp eventueel gaan ze trillen en het
dier is zo gefocust op de bron van angst dat hij moeilijk te bereiken is voor de
eigenaar. Een hond kan proberen het vuurwerk weg te jagen door te gaan blaffen.
Dieren kunnen er ook voor weg kruipen, een plek ergens in of onder zoeken en
honden kunnen ook steun bij de eigenaar zoeken.
Hoe herkent u angst?
Trillen, een snellere hartslag en ademhaling, speekselen, hijgen, blaffen/miauwen of
piepen zijn signalen die bij angst passen. Verstarren, grotere pupillen krijgen,
anaalklieren legen, onzindelijkheid zien we ook bij angst. Verstoppen, ineenduiken,
vluchten, in paniek raken past ook allemaal bij angst. Katten verstoppen zich
voornamelijk, honden laten hun stress meestal duidelijk zien.
Wat kun je doen bij angst?
1) De bron van de angst wegnemen.
In geval van vuurwerk betekend dat; de gordijnen dicht zodat er geen flitsen te zien
zijn, een muziek of tv aan die het geluid van buiten overstemmen (zoek een zender
waar geen vuurwerk wordt uitgezonden). Laat het dier niet naar buiten als er
vuurwerk afgestoken wordt en als het moet, doe dat dan zo kort mogelijk en op
tijdstippen en plekken waar zo min mogelijk geknald wordt (bv. het bos). Op 31
december is het verstandig om tussen 22.00 en 2.00 met de hond binnen te blijven
en de kat de hele dag binnen te houden. U kunt ook een weekendje met uw huisdier
weg naar een vuurwerkvrij bungalowpark of u kunt uw huisdier naar een pension in
een rustige omgeving brengen.
Als uw huisdier kortdurend bang is kunt u hem ook afleiden met een spelletje,
voeding oid.
2)Laat uw huisdier rustig wennen aan de bron van angst.
Zodat hij merkt dat hij niet bang hoeft te zijn. Voor deze methode moet u op tijd
beginnen, minstens een maand. Zoek een geluidsfragment van vuurwerk en speel
dat op een laag volume op de achtergrond af terwijl u iets leuks doet met uw huisdier.
Zorg dat hij het in het begin amper opmerkt. Doe dit zeer regelmatig (minstens een
maand 1 a 2 x daags) en verhoog het geluidsvolume langzaam. Hierdoor kan uw
huisdier de knallen met iets positiefs gaan associëren. Het werkt natuurlijk niet voor
de lichtflitsen en kruitdampen, maar die zijn makkelijker te voorkomen. Als u er voor
uw hond echt op tijd bij kunt zijn, neem hem dan van jongs af aan af en toe mee naar
evenementen waar vuurwerk wordt afgestoken. (bv. een kermis)

3)Geef hem de mogelijkheid zich veilig te voelen.
Blijf zelf rustig en doe zelf zo normaal mogelijk, zoekt het dier steun, geef deze dan
ook. Maar pas op dat u hem niet het gevoel geeft dat hij terecht bang is. Straf het
dier niet voor zijn angst. Creëer een comfortabele bij voorkeur licht- en geluid arme
plek waar hij zich geborgen kan voelen. Pas op dat het dier niet naar buiten of weg
kan rennen. Wees voorzichtig met ramen en deuren, sluit het katten luikje af,
controleer of de riem goed vastzit en zorg dat de chip goed geregistreerd staat! (dit
kunt u controleren op www.chipnummer.nl)
Gebruik eventueel feromonen. Feromonen zijn rustgevende stoffen die de kat zelf
aanmaakt als ze kopjes geeft en een teef aanmaakt om de puppy's gerust te stellen.
Deze feromonen zijn ook beschikbaar in verdampers en als deze verdamper ruim 2
weken voorafgaande aan het vuurwerk in het stopcontact wordt gedaan, zullen
dieren daar rustiger van worden en minder angst ervaren.
4)Anti stress voedingssuplementen.
Er zijn verschillende rustgevende voedingssupplementen op de markt en die kunnen
helpen uw huisdier te kalmeren. Voor een optimaal resultaat dienen deze 4-6 weken
voor oudjaarsavond te worden gegeven. Deze tabletten hebben geen bijwerkingen
maar zijn bij erge angst vaak niet sterk genoeg.
5)Anti stress medicatie
Natuurlijk zien we dit als laatste redmiddel en deze hoeven ook pas op 30 en 31
december gegeven worden. Voor de hond bestaan er sinds dit jaar 'vriendelijke'
natuurlijke angstremmers die ontspannend en angstverminderend werken en het
lichaam ondersteunen met de fysieke vormen van stress. Maar ook die zullen niet
voor alle honden sterk genoeg zijn.
Er bestaan ook de ouderwetse vuurwerk medicijnen (Alprazolam en Diazepam) die
het huisdier licht sederen en angst remmen. Daarvoor hanteren we de eerste keer
dat het gegeven wordt een standaard dosering, waar de ene hond de hele avond van
onder de indruk is, maar wat bij de andere hond weinig doet. Houd goed bij wat bij
uw huisdier het effect is want dan kan volgend jaar de dosering naar boven of onder
worden bijgesteld. Deze medicijnen mogen enkel door de dierenarts worden
voorgeschreven, omdat het dier in een goede conditie moet zijn om ze te krijgen. Het
exacte gewicht is van belang en de medicatie mag niet gegeven worden bij hart- en
nierklachten.
Jaren geleden werd het product acepromazine (dit is de werkzame stof, dus dit kan
onder veel verschillende namen worden verkocht.) als vuurwerkmedicatie verkocht.
Maar tegenwoordig doen we dat niet meer. Het enige wat dit middel doet is het dier
lichamelijk verslappen, hij lijkt dan suf maar hij krijgt het vuurwerk wel in alle
hevigheid mee. Omdat we dit niet diervriendelijk vinden wordt acepromazine niet
meer voorgeschreven voor vuurwerkangst.
Maar pas op, want in de vrije handel (internet, dierenspeciaalzaken) wordt
acepromazine nog wel volop verkocht onder de naam 'vuurwerkmedicatie'.

Uw huisdier heeft de volgende medicatie mee gekregen:
() Alprazolam
(hond 2-4x daags 0.02-0.1 mg/kg PO, kat 1-3x daags 0.125-0.25 mg/kg PO)

Wij adviseren u te beginnen met de volgende dosering:
__________x daags ___________tablet(ten)
1 uur voor het te verwachtte angstmoment
Als dat niet voldoende blijkt te zijn dan mag u het verhogen tot deze dosering:
__________x daags ___________tablet(ten)

() Diazepam

(hond elke 4-6 uur 0.5-2.0 mg/kg PO, kat 2-3x daags 0.2-0.5 mg/kg PO)

Wij adviseren u te beginnen met de volgende dosering:
__________x daags ___________tablet(ten)

Als dat niet voldoende blijkt te zijn dan mag u het verhogen tot deze dosering:
__________x daags ___________tablet(ten)

Zou u ons na de jaarwisseling willen laten weten hoe uw huisdier op deze
doseringen heeft gereageerd?

Dan kunnen wij dat bij zijn gegevens noteren en de dosering daar volgend jaar op
aanpassen.
Fijne jaarwisseling!
Monique, Danielle, Harm, Kelly en Joyce
Dierenkliniek 't Spoor

