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VUURWERKANGST: EEN OVERZICHT VAN BEHANDELMOGELIJKHEDEN VOOR DE HOND 

 
 
Heel wat huisdieren, en vooral honden en katten, zijn bang voor vuurwerk. 
 
De jaarwisseling is voor hen dan ook geen pretje. Vuurwerkangst is echter niet iets waar jij en je hond 
maar mee moeten leren leven. Er zijn verschillende behandelingen waarmee je jezelf en je maatje een 
prettige jaarwisseling kunt bezorgen! In deze infobrief zetten we de verschillende mogelijkheden voor je 
op een rijtje. Nog vragen? Bel ons even dan zoeken we met jou naar de meest geschikte oplossing voor 
jouw huisdier.  
 
Wij adviseren om onderstaande middelen te gebruiken, het geniet de voorkeur boven de “medicatie” die 
maar zeer kort van te voren gegeven kan worden en ook vaak bijwerkingen kent. 
 
2 -4 WEKEN VAN TEVOREN: halsband en voedingssupplementen 

Adaptil, band of verdamper 
▪ Feromonen Halsband en/of 

verdamper 
▪ 2- 4 weken van tevoren 
▪ Milde angstremmer 
▪ Dit product hebben wij meestal op 

voorraad 

Een Adaptil halsband verspreidt rustgevende 
geurstoffen, die voor mensen niet te ruiken zijn. Deze 
geurstoffen heten feromonen, dit zijn kalmerende en 
herkenbare geuren voor je hond waardoor hij zich meer 
op zijn gemak gaat voelen en minder angstig is. Deze 
halsband kun je gebruiken bij milde vuurwerkangst en 
is onze eerste keuze. Er zitten geen bijwerkingen aan en 
je kunt hier al vroeg mee beginnen.  

 
Zylkene tabletten:  
▪ 2- 4 weken van tevoren 
▪ Milde angstremmer 
▪ Dit product hebben wij niet standaard 

op voorraad, maar is wel bij ons te 
bestellen. 
Bestel je vóór woensdagochtend 10 
uur dan kun je de medicijnen de 
volgende dag al bij ons ophalen. 
  

Zylkene bevat het middel alfa casozepine. Dit is een 
middel dat kalmerend werkt en een vergelijkbare 
rustgevende werking heeft als valium maar niet 
slaapverwekkend is. Dit middel is afkomstig uit melk 
van moederdieren en heeft bij pups een kalmerend 
effect. Bij honden die al in de stress raken bij het horen 
van de eerste knal is het te adviseren om 1 maand tot 2 
weken voor oudjaarsdag Zylkene te geven, zodat, als 
het eerste vuurwerk afgestoken wordt (soms al paar 
weken van tevoren), de medicatie al werkt. 
 

 
 
ROND OUDEJAARSAVOND 
Medicatie, als het echt niet anders kan. Wij geven de voorkeur aan de “mildere” varianten zoals 
hierboven beschreven, voornamelijk in verband met de mogelijke bijwerkingen. Er zijn natuurlijk altijd 
honden die hier niet voldoende aan hebben daarom hebben wij ook sterkere medicatie voor je dier.  
 
Als je te laat bent voor trainen/medicatie van te voren is het mogelijk om een angstverlagend medicijn te 
gebruiken. Gebruik voor je huisdier nooit medicijnen die je zelf voorgeschreven hebt gekregen, ook al zit 
hier dezelfde werkzame stof in. De dosering is bij dieren vaak heel anders dan bij mensen. 
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Welke niet?  
Een vroeger veel gebruikt middel voor de korte termijn is een medicijn dat acepromazine bevat, de 
bekende vuurwerk pilletjes (Sedalin/Vetranquil) die vrij verkrijgbaar zijn. Het effect is dat het dier 
weliswaar rustig lijkt omdat het versuft is, maar de gevoeligheid voor geluid wordt juist groter! Wij 
raden deze middelen dan ook ten sterkste af! 
 
Wat raden wij wel aan: 
 
Imepitoïne (Pexion)  
Imepitoïne (pexion) wordt in de bek 
gegeven.  
 
Mogelijke bijwerkingen: 
▪ Veel voorkomende bijwerking is een 

toegenomen eetlust. 
▪ Zelden en meestal tijdelijk zijn de 

volgende bijwerkingen: 
hyperactiviteit, veel drinken en veel 
plassen, slaperigheid, 
dronkemansgang (ataxie), speekselen, 
braken, diarree, derde ooglid voor de 
ogen, overgevoelig voor geluiden, 
problemen met zien. 

 

Dit is een kalmerend middel dat een groot 
angstverlagend effect heeft. Je hond wordt gelukkig niet 
suf van deze pillen. 
 
Het is een relatief nieuw medicijn dat oorspronkelijk op 
de markt is gebracht voor honden met epilepsie. 
Inmiddels is het ook geregistreerd voor geluids-
reactiviteit (dus angst voor geluid, vuurwerk bv) bij 
honden. De specifieke indicatie is voor “het 
verminderen van onrust en angst geassocieerd met een 
fobie voor harde geluiden bij honden.” 
 
Deze medicatie is bij ons vanaf december aan de balie 
te verkrijgen. Wij raden je aan om de medicatie vóór 30 
december in huis te hebben zodat je bijtijds kunt 
beginnen met het geven van de pillen. Wij zullen kijken 
welke dosering jouw hond nodig heeft zodat je precies 
weet wanneer je moet beginnen en hoeveel je kunt 
geven. 
 

 
 
ALGEMENE TIPS 

▪ Laat je hond overdag extra lang uit (op een rustige locatie waar nog geen vuurwerk wordt 
afgestoken), zodat hij lekker moe is. Hier in Ouderkerk is de Ouderkerkerplas een vrij rustige plek. 
Mijd echter de schoolpleinen en de directe omgeving daarvan, hier wordt vaak lang van tevoren al 
vuurwerk afgestoken. 

▪ Laat je hond aan een stevige lijn lopen en voorzie de halsband van je naam en telefoonnummer. 

▪ Geef je dier veel afleiding. Begin hier al mee in de middag, ruim voordat het vuurwerk begint, 
bijvoorbeeld met een kauwstaaf of een gevulde kong. 

▪ Sluit de gordijnen, zodat je dier het vuurwerk niet kan zien en zet de radio of TV aan (let wel op dat 
het geen programma is met harde (vuurwerk) geluiden). 

▪ Laat je dier zelf een rustig plekje zoeken, creëer verschillende keuzemogelijkheden. 

▪ Probeer uitingen van angstig gedrag te negeren. Het risico van veel aandacht geven aan angst is dat 
het dier leert dat er echt iets is om bang voor te zijn en dat angstig gedrag extra aandacht oplevert. Je 
kunt je dier wel steunen door het preventief af te leiden en samen te spelen, of simpelweg door er te 
zijn. Kiest je hond er bijvoorbeeld voor om naast je bij de TV te zitten tijdens het vuurwerk, laat hem 
dan gewoon zitten, maar ga hem niet uitgebreid aaien en toespreken als hij zit te trillen van angst. 
Als je je gedraagt alsof er niets aan de hand is, zal het dier zich minder angstig voelen. 

 


