VUURWERK- Iets om bang voor te zijn?
Nee, niet wanneer u en uw hond weten dat er niets aan de hand is.
Voor nu alvast enkele richtlijnen over hoe te reageren.
Er is helaas geen kant en klare oplossing voor het probleem dat uw hond schrikt van harde knallen.
Iedere hond is namelijk anders en zal dus ook anders op knallen reageren. Dit schrikgedrag komt niet
alleen bij vuurwerk voor, maar kan ook bij onweer of een knallende uitlaat zijn waar de hond van
schrikt.

Enkele tips voor Oud & Nieuw aanbreekt:
 Probeer zelf zo min mogelijk te schrikken van lawaai. Uw schrikreactie brengt u over op de
hond: immers, als de roedelleider het eng vind, dan is er toch wel wat aan de hand!
 Komt de knal onverwachts, loop dan gewoon door en kijk de hond niet aan. U mag best
schrikken maar probeer zo snel mogelijk te herstellen. De hond zal dan ook normaal gedrag
gaan vertonen.
 Duikt de hond echter helemaal in elkaar, dan kan het helpen de hond met een commando mee
te nemen, bijvoorbeeld met commando “volg”. Een andere mogelijkheid is om de hond met
een spelletje of een koekje af te leiden. Loop achteruit en biedt het spelletje aan. Voorkom dat
de hond in u kruipt, indien dit toch gebeurt loop dan door met “volg”. Ook hierbij geldt: let op
het gedrag van de hond. Als de hond ècht bang is dan heeft bijvoorbeeld spelen geen zin.
 Een stelregel is: TROOST DE HOND NOOIT !!! Een hond ziet dit namelijk als bevestiging van
zijn gedrag en zo wordt het foute gedrag juist gestimuleerd. Negeer het ongewenste gedrag en
beloon het gewenste, zoals spelen, ontspannen meelopen, of gaan zitten.
 Houd de hond in deze moeilijke tijden aangelijnd zodat hij niet in paniek kan vluchten.Bij
sommige honden geldt dat al vanaf de Kerstdagen. Zet ook naam en adres op de halsband!

Wat kunt u thuis doen?
-

Maak binnenshuis wat meer lawaai: rammel met wat pannendeksels of vul een blik met
knikkers. Kijk goed hoe uw hond reageert op het geluid in de lessen. Wordt de reactie op
geluid thuis heftiger laat het ons dan weten!
Merkt u dat de hond heftig reageert op geluid dan is het raadzaam te starten met bijvoorbeeld
een homeopathisch middel dat kalmerend werkt. Houd er rekening mee dat het nodig kan zijn
zo‟n 6 weken van te voren te starten. Neem contact op met uw dierenarts. Koop liever niet
zomaar een middel bij de dierenwinkel. Uw dierenarts heeft de allernieuwste middelen die
uitgebreid zijn getest

En wat te doen op Oudejaarsavond?
 Zorg ervoor dat u uw hond op deze avond niet alleen achter laat. Dit brengt alleen maar extra
stress mee en de hond heeft geen steun mocht hij echt in paniek raken;
 Laat op oudejaarsavond uw hond ruim voor 12 uur „s avonds aangelijnd uit ( vaak tussen 21 en
23 uur is het het rustigst) & geef de hond een lekkere kluif zodat hij afleiding heeft en rustig blijft;
 Zet rond 12 uur de radio of t.v. hard aan zodat de herrie van buiten minder goed te horen is;
 Bent u er bijna zeker van dat Bello het Oud & Nieuw feest niet rustig zal doormaken, vraag uw
dierenarts dan om een kalmeringsmiddel. Er zijn zowel homeopathische als gewone geneesmiddelen
om de hond wat rustiger te maken.



