
ANGST BIJ
VUURWERK
Het wat, waarom en hoe voorkomen van angst bij
vuurwerk bij honden.
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Hoe kan u uw hond
ondersteunen? 

Het einde van het jaar is alweer in zicht. En wat is het jaar
opnieuw voorbijgevlogen. Voor we het weten maken we weer
nieuwe resoluties om met een frisse start het nieuwe jaar in te
gaan. Heeft u een hond of bent u van plan er binnenkort eentje
te verwelkomen in de familie? Misschien kunnen wij u dan,
door het lezen van dit artikel, helpen aan één van uw nieuwe
voornemens. We gaan het namelijk hebben over angst bij
vuurwerk en wat u kan doen zodat dit het welzijn van uw hond
zo min mogelijk (in negatieve zin) beïnvloedt. 

 Er zijn al heel wat wetenschappelijke onderzoeken gevoerd
naar angst bij honden. In dit artikel gaan we het kort en bondig
hebben over angst bij vuurwerk. We duiken even de
wetenschap in en eindigen met enkele tips die u zelf thuis kan
toepassen. 

 

Een korte samenvatting van bevindingen en
mogelijke therapieën. 

SAMEN VOOR
EEN BETER
WELZIJN.

Samen werken aan een mooie
toekomst.



"It takes nothing away from a human to

be kind to an animal." 

                                       - Joaquin Phoenix - 

Niet zozeer de genetica ligt aan de basis van deze
bevindingen, maar wel de omgevingsfactoren waarin
deze honden opgroeiden. Als we kijken naar het
grote verschil tussen raszuivere en gekruiste rassen
stellen we vast dat het vooral kruisingen zijn die via
organisaties en asielen ter adoptie worden gesteld.
Deze geadopteerde honden komen op een latere
leeftijd bij hun eigenaar terecht en ook deze eigenaar
blijkt vaker jonger en meer onervaren te zijn in het
opvoeden van een hond. Verder worden
adoptiehonden ook meer alleen gehouden en krijgen
ze minder training. 

We weten ook dat angst voor vuurwerk zich het
meest ontwikkeld in het eerste levensjaar van het
dier. Een stabiele omgeving en goede
socialisatieperiode zijn hier dan ook van groot belang
om deze angsten te helpen voorkomen. Helaas is dit
voor vele adoptiehonden niet het geval en zullen zij
dus een grotere kans hebben om angst voor luide
geluiden te ontwikkelen. 

Tot slot bleek dat honden die vanaf de geboorte bij
dezelfde eigenaar bleven, het minste kans maakten
op het ontwikkelen van vuurwerkangst. Het is niet
100% bewezen, maar ook hier kan een stabiele
omgeving, veel aandacht van de fokker/eigenaar,
aanwezigheid van ouderdieren en nestgenoten en
een goede training aan de basis liggen. 

Angst

Angst is een normale emotie die bescherming biedt tegen gevaar. Bij
onverwachte geluiden zoals luide knallen (geweerschoten,
vuurwerk,…) is het normaal dat een dier hierop reageert. Het wordt
echter een probleem wanneer het dier in extreme stresstoestand
verkeerd en de angst een fobie wordt. 

Bij maar liefst 50% van de hondenpopulatie geven baasjes aan dat
het gedrag van hun hond verandert wanneer er vuurwerk wordt
afgestoken. Ook al zijn er slechts kleine gedragsveranderingen
merkbaar, toch kan dit een enorme impact hebben op het welzijn van
het dier. Het is als eigenaar belangrijk deze veranderingen in gedrag
op te merken en de hond te ondersteunen daar waar nodig. Gelukkig
is 75% van de honden die reageren bij vuurwerk, de volgende
ochtend volledig hersteld. Bij slechts een klein percentage kan de
impact tot enkele weken, zelfs maanden duren. 

Voorkomen van vuurwerkangst

Men deed onderzoek naar het voorkomen van vuurwerkangst bij
verschillende hondenrassen, leeftijden en geslachten. We beperken
ons in dit artikel tot de resultaten van één bepaald onderzoek. Het
zou anders iets te ingewikkeld worden en ons te ver leiden. De
geïnteresseerden kunnen onderaan dit artikel verschillende bronnen
met wetenschappelijke artikels terugvinden. 
 Uit het onderzoek bleek dat angst voor vuurwerk het meeste
voorkomt bij gekruiste rassen en het minste bij honden die vanaf de
geboorte bij dezelfde eigenaar zijn gebleven. Er werd geen verschil
opgemerkt tussen reuen en teven.



Hoe komt deze angst tot uiting en wat is de
gepaste reactie?

 Algemeen gezien zijn er twee soorten reacties die u kan terugzien bij
vuurwerkangst. Enerzijds een passieve reactie waarbij de hond wil vluchten,
zich verstoppen,… En anderzijds een actieve reactie waarbij de hond kan
gaan blaffen, agressief wordt,… Vaak wordt er minder aandacht besteedt
aan honden die passief reageren, u heeft er als baasje immers niet zoveel
last van. Dit gedrag mag echter niet over het hoofd gezien worden want ook
hier kan het dier in grote stress verkeren. 

 Mogelijke symptomen van angst kunnen zijn: kwijlen, urineren, defeceren,
destructie, blaffen, trillen, proberen ontsnappen, zich verstoppen, braken,
oren platleggen, veelvuldig likken aan de lippen, enz.

 Angstige, bange of gefrustreerde honden gebruiken meetstal één van de
volgende strategieën om om te gaan met de angst. Als eigenaar moet u
hier, afhankelijk van de reactie van uw hond, gepast op reageren. 

 1. Appeasement of geruststelling = hond gaat actief contact zoeken met
zijn eigenaar. Wanneer de eigenaar op moment van de angstprikkel niet
aanwezig is worden deze honden vaak nog angstiger. U mag dit gedrag
nooit negeren, maar een minimale, kalme, reactie is hier nodig. Het is vooral
belangrijk dat u niet té veel gaat geruststellen. Wanneer u dat doet gaat u
het angstige gedrag van de hond belonen en zal hij dit in de toekomst nog
meer gaan doen.

 2. Avoidance of vermijding = dit is het passieve gedrag waar we het eerder
over hadden. De hond gaat op zoek naar een veilige plaats waar hij zich
kan verstoppen. Hier is het van belang de hond de mogelijkheid te bieden
om naar een schuilplaats te gaan. 

 3. Inhibition of suppressie/inhibitie = de hond gaat op een passieve manier
interageren met zijn eigenaar, door in de buurt te blijven en te luisteren en
kijken. Hier is het van belang uw hond relaxte signalen terug te geven, door
bijvoorbeeld een ontspannen houding en rustige stem. 

 4. Repulsion of afstoting = dit is een actieve reactie waarbij de hond kan
gaan grommen of agressief worden. Als eigenaar probeert u dan alle
interactie met het dier te vermijden en er niet op in te gaan.

Gedragstraining

 U kan uw dier helpen om deze vuurwerkangst te overwinnen door
intensief met hem te trainen. Een eerste soort training is de
systematische desensitisatie. Hierbij speelt u vuurwerkgeluiden af op
een laag geluidsniveau waarop de hond niet reageert. Het is van
belang dat het dier ten allen tijde in een staat van rust verkeerd en
geen reactie vertoont op de geluiden. U voert telkens het
geluidniveau op en laat zo stap voor de stap de hond wennen aan
deze geluiden. 

Een tweede methode is de counterconditionering.
Hierbij gaat u het geluid van vuurwerk of luide
knallen telkens koppelen aan iets positiefs. Op deze
manier leert de hond dat, wanneer er vuurwerk
hoorbaar is, er iets leuks en aangenaams aan
gekoppeld is en gaat hij dus het vuurwerk associëren
met iets positiefs. 

Een andere methode is om, lang voor het moment
van het vuurwerk, uw hond een commando aan te
leren dat hem of haar in een staat van rust brengt.
Hier kan u bijvoorbeeld gebruik maken van een
dekentje die u als veilige plek uitkiest. U leert uw
hond dan een bepaald commando aan waarbij hij op
het dekentje moet zitten/liggen en waar hij rustig
moet zijn. Deze methode kan u niet alleen toepassen
bij vuurwerk, maar ook wanneer u samen op stap
gaat en u wil dat uw hond zich voor langere tijd op
een bepaalde plaats neerlegt. 

Het is absoluut geen overbodige luxe om de hulp van
een professional in te schakelen. Er zijn voldoende
gedragstherapeuten die u en uw huisdier op een
gepaste manier kunnen informeren en aan het werk
zetten. 



Medicatie en supplementen

 Ondertussen zijn er ook medicaties op de markt die honden helpen
omgaan met hun angsten. Vraag hiervoor steeds advies aan uw
dierenarts. Het is namelijk niet de bedoeling een dier te sederen met
medicatie, maar met een juiste angstremmer wordt het dier rustiger
en is het nog ten volle bewust om te leren.

Er bestaan ook verschillende supplementen die veilig zijn in gebruik.
We sommen hieronder twee van deze supplementen op die u ook kan
terugvinden in de webshop van ‘tHuisdiertje. 
 U kan werken op basis van feromonen. Een bekend voorbeeld
hiervan is de Adaptil verstuiver of halsband. De feromonen die hier
gebruikt worden, worden geproduceerd door de moederhond en
geven geruststellende informatie aan de pups. Ook volwassen
honden hebben baat bij het waarnemen van deze feromonen. Het
stelt ze gerust en kalmeert hen in stressvolle situaties. Een
verdamper kan u gebruiken in een bepaalde ruimte in huis, het liefste
vlakbij de veilige schuilplaats die u voor uw hond heeft gecreëerd.
Verder is er ook nog de halsband die gedurende vier weken
ondersteuning biedt. 

Voor wie houdt van natuurlijke therapieën zijn er de bachbloesems.
Dit zijn onttrekkingen van planten en bloesems en behoren tot de
fyto therapie oftewel de kruidengeneeskunde. Ze zorgen ervoor dat
de scherpe randen van negatieve emoties en gevoelens worden
verwijderd. Dit op een zachte en natuurlijke manier waarbij de hond
steeds kan leren uit de situatie. De druppels worden toegevoegd aan
het drinkwater. U start het beste één week voor de stressvolle
situatie om maximaal effect te verkrijgen. 



Slotwoord

Er kunnen heel wat redenen aan de basis liggen van de
vuurwerkangst van uw hond. Het is de verantwoordelijkheid van u,
het baasje, om uw hond te helpen leren omgaan met deze angst en
er alles aan te doen zodat het algemene welzijn van uw dier niet
geschaad wordt. Verschillende tips en methodes hebben
uitgewezen zeer effectief te zijn. Het is aan u om te bepalen waar
u u het meest comfortabel bij voelt en wat werkt voor uw hond.
Laat u gerust bijstaan door professionals. Dierenartsen en
gedragstherapeuten zijn op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen inzake diergezondheid en diergedrag en gaan u op
een correcte manier te woord staan en helpen. Probeer alvast de
tips in dit artikel toe te passen en wie weet wordt het volgende
eindejaar er eentje waarvan elk gezinslid met volle teugen kan
genieten!

Laat de hond nooit alleen.

Ga niet straffen. 

Let op dat u niet teveel troost en zo het
gedrag bevestigt en beloont.

Zorg voor een veilige schuilplaats (bv. een
donkere kamer of bench)

 Houd de hond weg van geluid. Wanneer u
op voorhand weet dat er vuurwerk zal
worden afgestoken kan u de hond tijdelijk
onderbrengen op een andere locatie (bv.
bij vrienden of familie).  

Zorg voor achtergrondmuziek (bv. tv of
radio) zodat luide knallen gemaskeerd
worden. 

Sluit gordijnen om lichtflitsen buiten te
houden.

Wanneer de hond het toelaat kan u
eventueel gebruik maken van
oorverwarmers.

Wanneer u hond bang heeft maar wel nog
normaal kan functioneren kunt u hem een
bepaald gedrag vragen en hiervoor
belonen. 

Sommige honden hebben baat bij een body
pressure wrap. Dit is een jasje of shirt dat
door lichte druk op het lichaam de hond
kalmeert. 

U kan gebruik maken van veilige
supplementen om de hond te helpen
omgaan met zijn angst.
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