
Is uw huisdier bang van lawaai (vuurwerk) tijdens de feestdagen?

INDIEN UW HOND OF 
KAT NIET GETRAIND IS

ALS ER NOG EEN PAAR DAGEN
ZIJN OM TE TRAINEN

Laat uw hond of
kat niet alleen.

Hou uw kat binnen, en hou 
uw hond aangelijnd bij het 
wandelen. Probeer uw hond 
uit te laten tijdens de ‘stillere

momenten’ van de dag.

Uw hond en kat moeten de mogelijkheid
hebben om een plaats te kiezen waar ze
zich veilig voelen, eventueel zelfs in een
toiletruimte. Leg er een deken of kussen

bij, blijf zelf kalm en stel ze gerust.

Probeer uw dier niet tegen te houden 
als ze zich willen verplaatsen, en volg 
ze niet in een paniekreactie. Probeer 

ze ook niet te pakken, dit kan tot 
stress en paniek leiden voor iedereen.

Stel ze gerust, kalmeer
je hond en kat op 
een rustige manier.
Probeer de veilige
optie te zijn voor je
huisdier. Ga rustig 
zitten, en geef ze 

de mogelijkheid om
dichtbij te komen 

en naast je te liggen.
Bij het aaien, 

gebruik rustige 
bewegingen over 

het gehele lichaam.

Een verduisterde kamer kan ook
helpen, voor sommige dieren
kan zacht achtergrondgeluid

ook helpen.

Voor sommige honden 
kan een leuke activiteit 

of werk-spelletjes 
relaxerend werken.

Vraag aan je dierenarts medicatie voor de noodgevallen, als je dier zeer
angstig wordt of in paniek raakt.
Als je nog genoeg tijd hebt, en je weet van vorige jaren dat je huisdier
zeer angstig was, vraag je dierenarts, gedragsspecialist of trainer voor een
therapie om op lange termijn  je hond of kat te laten ontspannen tijdens
de stresserende momenten.

Train je kat of hond zodat
ze naar een veilige plaats

gaan op commando.
Maak ze gewend aan een
doos met één open zijde 
met een deken erover om 
de geluiden te dempen. 
Sommige dieren zoeken 

een soort van grot om zich
comfortabel te voelen. 
Het is belangrijk dat ze 
vrij kunnen bewegen, 

ze moeten keuze hebben.
Train je hond om 

oordopjes te 
gebruiken.

Hier, Bobby!

Wat kan 
helpen?


