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Nieuwsbrief 3 Honden en vuurwerk.
Bij sommige honden is het net als bij onweer altijd ellende.
Gelukkig is het niet dat het dagelijks vuurwerk afgestoken
wordt, maar het is net als onweer, voor het honden oor
geen pretje. Er zijn heel veel honden, die doodsbang zijn,
voor de flitsen en het geknetter.
Sommige raken helemaal in de stress, slaan op hol of
rennen in blinde paniek drukke verkeerswegen over.
LEVENSGEVAARLIJK
Anderen kruipen diep weg in een hoek of klem onder een
bed of kast.
Natuurlijk proberen we ook deze dieren te laten wennen
aan het geluid.
Hierbij enkele tips:
1. Vuurwerkcursus.
Sommige hondenscholen geven speciale cursussen
waarin u uw dieren aan allerlei herrie kunt leren
wennen. Informeer bij de praktijk naar de mogelijke
hondenscholen als u dat wilt met uw hond. Let er wel
op dat dit niet goedkoop is, en de kans groot is dat uw
hond op hol kan slaan, want meestal wordt er buiten
geoefend.
Ook kunt u bij de praktijk een pakketje kopen. Voor €
5,00. Dan krijgt u een cd met vuurwerkgeluiden, en een
beschrijving hoe u te werk moet gaan. De helft van de

opbrengst gaat naar een goed doel, dit kan zijn
Dierenlot, Stichting Hulphond etc. En als u deze cd
komt halen wordt er op de praktijk aan u al
voorgedaan hoe en wat u moet doen.
2. Het alleen zijn van uw hond. Het kan natuurlijk zijn dat
uw hond een paar uurtjes alleen is, als men begint met
vuurwerk af te steken. Laat daarom altijd de radio aan
op een bepaald volume (om de herrie van buiten zo
min mogelijk te horen). Als dit in de avond is, dan doet
u dit ook, maar ook de gordijnen dicht, en de
verlichting vol aan.
3. Gedrag van de eigenaar. Bedenkt dat uw dier in een
onbekende situatie kijkt hoe u op bepaalde dingen
reageert. Schrik dus zelf ook niet van vreemde
geluiden en probeer dingen waar uw dier angstig voor
is of kan zijn volstrekt te negeren. Op die manier geeft
u aan, dat het niets is om je druk over te maken.
Schrik het dier toch, beloon het dan niet, door hier
hem voor te troosten, maar negeer de hond volledig.
Dieren die al bang zijn, reageren niet altijd meer goed
op bovenstaande tips. Soms moet je dan uitwijken
naar alternatieven.
Enige alternatieven zijn:
 Geurverdampers/Feromonen therapie. Feromonen zijn
ruikbare stoffen die van nature door dieren wordt
uitgescheiden, waardoor andere dieren ruiken hoe het
met je is: Ben je bang, vrolijk of misschien wel loops
of krols? In Feliway (voor katten) en DAP(voor
honden) verdampers zitten Feromonen die het dier
een rustig en vertrouwd gevoel geven. Deze stoffen
worden door mensen niet geroken en hebben geen
effect op mensen. De verdampers worden in het
stopcontact gestoken en werken in een bepaalde
ruimte. Is de kamer erg groot, dan kan je beter 2
verdampers plaatsen. Feromonen therapie heeft zeker
2 weken tijd nodig om een goed effect te hebben. De

verdampers zijn via de praktijk te bestellen. Mail of bel
voor meer informatie, dan kunnen we u er alles over
vertellen, o.a. wat de prijzen zijn, hoelang u met een
verdamper doet, etc., etc.
 En als we dan toch een ander middel nodig hebben,
beginnen we natuurlijk met de meest veilige middelen.
Homeopathie en kruidengeneeskunde.
Mac Samuel® schrikken (alternatief Prodier
Nervositeit). Honden en katten die schrikken van
plotseling harde geluiden (zoals onweer/vuurwerk)
worden vaak een stuk rustiger op dit Homeopathische
middel. Als u nu in de vooruitzichten van het weer ziet
dat het volgende week flink gaat onweren, moet u
gelijk met het middel beginnen, de juiste dosering
onderbroken geven en aanhouden tot na het onweer,
dit zijn de voorwaarden voor een goede werking zo
ook met vuurwerk, begin bijvoorbeeld al begin
december. Het middel geeft geen bijwerkingen en
maakt niet suf. Het is samen gesteld uit 2
Homeopathische middelen, alsmede 2 kruiden. Voor
honden en katten die ook verschrikkelijk bang zijn en
niet reageren op Mac Samuel, is het verstandig om
een afspraak te maken bij de praktijk, om te bekijken
of het best passende individuele middel voor uw hond
of kat gevonden kan worden.
Het heeft namelijk geen zin om zomaar middelen te
geven, als je het niet zeker weet, dat het middel ook
past bij de betreffende hond of kat. Als het middel niet
past, werkt het niet.
Wat betekent dat nou: Passend bij het individuele
dier?
(enkele voorbeelden).
1. Is er sprake van vluchten, in hevige blinde paniek,
na plotselinge schrik, niet meer bereikbaar voor
commando’s van het baasje, dan geven we middel
A.

2. Een hond of kat die hysterisch wegkruipt, bijt of
krabt als men het arme dier wil benaderen, de plas
en soms de ontlasting laat lopen uit angst, zich
verstopt onder de kast of bed, dan geven we middel
B.
3. De ogenschijnlijke rustige hond of kat die zonder
dat je het in de gaten hebt zich stilletjes verstopt, de
plas en de ontlasting eindeloos ophoudt van angst,
dan geven we middel C.
Bachbloesems
Behalve Homeopathie en kruidengeneeskunde biedt ook de
Bachbloesem therapie nog een effect middel: Resque
remedie. Het middel heeft bij vele diersoorten, zoals hond,
kat, paard, maar ook bij de mens zijn werking bewezen o.a.
bij Psychische en Fysieke overbelasting.
Reguliere medicijnen.
Op de dag, avond of nacht dat het vuurwerkgeweld echt
losbarst kunnen Homeopathische, kruidengeneeskunde en
Bach bloesems te weinig helpen, als je er niet op tijd mee
begint. Dan zul je toch echt sterkere middelen moeten
gebruiken.
1. Acepromazine.
Het meest bekende middel en in principe ook het beste
middel is dit, dat onder andere de handelsnaam
“Vetranquil”® en Sedalin® heeft. Het is een krachtig
middel en het werkt 6-13 uur.
Het mag niet gegeven worden aan dieren met epilepsie
en aan oude en verzwakte dieren. Bij twijfel aan de
gezondheid van uw dier Laat het onderzoeken
voordat u deze middelen geeft.
Het middel moet toegediend worden op het moment
dat het nog rustig is. Het moet rustig inwerken, en dus

NIET gegeven worden tijdens zo’n paniek aanval, dan
werkt het onvoldoende of later.
HEEL BELANGRIJK.
De dosering is 1-3 mg per kilo lichaamsgewicht,
aanrader is zo veel mogelijk de laagste dosering aan te
houden. Honden kunnen heel verschillend reageren,
soms sloom, soms nauwelijks kunnen lopen, of
afhangende oogleden.
Als het middel is uitgewerkt komt alles weer goed.
Sommige rassen zijn erg gevoelig hiervoor zoals
boxers, collies en Shelties. Behandel deze met
Diazepam.
2. Diazepam.
In plaats van Acepromazine wordt ook wel Diazepam
voorgeschreven. De dosering is 0,5-2 mg per kilo
lichaamsgewicht. Het middel maakt minder suf en
werkt korter. Bij dit middel adviseren we juist wat
hoger te doseren, het is een veilig middel en dus kan
dat ook. Ook voor Diazepam geldt toediening tijdens
een rustig moment, bijvoorbeeld 2 uur voordat de
onweersbui losbarst. Eén dosis van 1 mg per kilo
lichaamsgewicht.
Adviezen van ervaren gedragsdeskundigen:
Hier volgen nog enkele tips om het dierenleed tijdens
onweer te voorkomen, zoals al aangegeven:
1. Op angstig gedrag niet reageren. Het kan niet vaak
genoeg benadrukt worden.
2. Onweer kan je niet vermijden. Ga in GEEN geval
naar buiten, met uw hond of kat. Als men in de buurt
van uw hond of kat vuurwerk afsteekt en uw hond of
kat schrikt, kan deze ontsnappen, met alle gevolgen.
3. Tijdens vuurwerk, sluit ramen, deuren en gordijnen
en doe het volle licht aan, als het avond is of ’sNachts (om de lichtflitsen te weren). Doe de radio
aan om het geluid van de flisen,fluiten en knallen te

weren. TIP Geef uw hond een lekkere kluif of
gevulde Kong. Deze Kong is van rubber gemaakt, in
verschillende maten verkrijgbaar, maar erg duur in
aanschaf. Voor welke maat die bij uw hond past en
wat u erin kan stoppen  info bij de praktijk.
4. Laat uw hond niet uit tijdens hevige vuurwerk.
5. Als het mogelijk is: Blijf bij uw hond of kat, tijdens
een hevig vuurwerk. Indien dit niet kan: Doe dan uw
hond of kat in een afgesloten kamer, kennel of
Bench. Kan dit niet Lijn dan de hond aan en hou de
lijn vast. Ook een hond die zich nog nooit eerder
angstig heeft getoond kan toch plotseling hevig
schrikken en gekke dingen gaan doen. Veel
huisdieren lopen tijdens vuurwerk weg, in blinde
paniek. De kans dat ze geraakt worden of door een
auto aangereden worden is dan groot. VOORKOM
DIT RISICO. Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere
huisdieren. Zorg dat ze u niet ontglippen, en als u
op visite gaat, laat uw hond niet alleen thuis als er
vuurwerk is, maar neem hem mee. IS UW HOND
NIET WELKOM; BLIJF DAN THUIS. EN LAST BUT
NOT LEAST: Misschien is het nu toch het juiste
moment, als u het nog niet heeft gedaan om uw
huisdier te chippen. Op die manier is uw huisdier
makkelijker terug te vinden, als het onverhoopt toch
nog ontglipt.

