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VUURWERKANGST: EEN OVERZICHT VAN BEHANDELMOGELIJKHEDEN VOOR DE KAT 

 
 
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 kat 
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. 
 
Feliway: Feromonen Verdamper 
▪ 2 - 4 weken van tevoren 
▪ Milde angstremmer 
▪ Dit product hebben wij op voorraad 
 

Feliway verspreidt rustgevende geurstoffen die voor 
mensen niet te ruiken zijn. Deze geurstoffen heten 
feromonen. Dit zijn kalmerende en herkenbare geuren 
voor je kat waardoor hij zich meer op zijn gemak gaat 
voelen en minder angstig is. Feliway is beschikbaar in 
verschillende toepassingsvormen. Voor de kat is de 
verdamper het meest geschikt: deze plaats je in het 
stopcontact in een ruimte waar de kat veel verblijft. De 
verdamper kun je gebruiken bij milde vuurwerkangst. 
 

 
Zylkene chews:  
▪ 2 weken van te voren 
▪ 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 chews bevatten alfa-casozepine wat rustgevend 
werkt. Het is een voedingssupplement. Het is een 
snoepje dat wat je de kat dagelijks moet geven. Liefst 14 
dagen voor de jaarwisseling mee beginnen. 

 

 
 
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 
katten die hier niet voldoende aan hebben daarom hebben wij ook sterkere medicatie voor je dier.  
 
Als je te laat bent voor trainen/verdamper/voeding van tevoren 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 vuurwerkpilletjes (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: 
 
Gabapentine: 
Gabapentine kan als poeder over het eten 
gegeven worden (het zit in een capsule). 
Gabapentine brengt overprikkelde 
zenuwen in de hersenen tot rust en werkt 
ontspannend. Het middel werkt snel en 
kan dus kort van te voren gegeven 
worden. 
 
Mogelijke bijwerkingen: 
▪ Voorkomende bijwerking: sloomheid, 

duizeligheid, gebrek aan coördinatie 
en eventueel koorts en diarree. 

▪ Zelden: soms kan een ernstige 
allergische reactie optreden. 

 

Dit is een kalmerend middel dat een groot 
angstverlagend effect heeft. Deze capsules zijn 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 capsules. Wij zullen kijken welke dosering jouw 
kat nodig heeft zodat je precies weet wanneer je moet 
beginnen en hoeveel je kunt geven. 

 

 

ALGEMENE TIPS 

▪ Doe het kattenluikje in de middag van oudejaarsdag dicht en houd de kat binnen. 

▪ Indien nodig: sluit de kat op in een aparte ruimte met kattenbak en etensbak. Dat maakt de kans 
kleiner dat het dier uit huis ontsnapt als je veel in en uit loopt. 

▪ Sluit de gordijnen zodat de kat geen last heeft van de lichtflitsen en zet radio of TV iets harder (let 
op dat er geen vuurwerkgeluiden op tv/radio zijn). 

▪ Geef je dier iets enorm lekkers rondom de jaarwisseling. Een kat kun je bijvoorbeeld brokjes laten 
zoeken in een doos met WC rolletjes. 

▪ Als de kat onder in een kast wil kruipen, onder het bed of in een andere ruimte laat het dier vooral 
zijn gang gaan. Creëer verschillende schuilplekken en laat de kat kiezen. 

▪ Gedraag je niet ineens heel anders, maar steunen is prima, bijvoorbeeld door even te kriebelen of de 
kat bij je te laten liggen. 

▪ Zorg dat je kat gechipt is. Als je kat toch ontsnapt naar buiten, dan kan hij sneller worden 
opgespoord. Chippen kan op afspraak op onze praktijk. 


