
Bang voor vuurwerk 

  

De periode van oud naar nieuw, maar ook meer en meer horen we het ook knallen in de 

zomerperiode, vuurwerk wordt afgestoken, voor de één een plezier, voor de andere doffe 

ellende.  

 

Veel honden zijn bang voor knallen. Ze geraken in stress, slaan op hol of rennen in blinde 

paniek drukke verkeerswegen over, anderen kruipen diep weg in een hoek of raken klem 

onder het bed of de kast.  

 

Enkele tips om de angst te overwinnen of hem door de periode heen te helpen:  

 

A. CD met vuurwerkgeluid:  

Het wennen aan luide knallen door het vuurwerk of door onweer hoort eigenlijk ook in de 

socialisatie periode van de pup. Wanneer uw pup wordt geconfronteerd met harde 

knallen tijdens zijn eerste levensmaanden dan zal hij niet meer opkijken wanneer er 

vuurwerk wordt afgeschoten. Heb je een hond die toch bang is dan kan je door middel 

van een cd je hond laten wennen aan de harde geluiden.  

Je kan als volgt te werk gaan:  

Zet de CD op een zacht volume, een volume die wel door de hond wordt gehoord maar 

waarop hij nog niet van slag is door het geluid. Probeer uw hond zo ver te krijgen dat hij 

met je speelt, een hond gaat pas spelen wanneer hij volledig ontspannen is. Wanneer hij 

enkel aandacht heeft voor het speeltje en voor jou beloon je hem. Doe de oefening niet 

te lang, berg het speeltje op na de oefening. Bij iedere oefening probeer je het volume te 

verhogen tot je hond totaal ontspannen blijft bij de luide knallen.  

 

In onze hondenschool wordt veel belang gehecht aan de socialisatie van uw hond. De 

pups en de oudere honden worden geregeld geconfronteerd met geluiden van buitenaf. 

Tijdens de training wordt er geregeld knallen gelost  d.m.v. een startpistool zodat ze er 

niet meer van zullen opkijken wanneer er buiten weer wat aan de gang is.  

 

B. Gedrag van de eigenaar:  

Je moet er ook steeds aan denken dat wanneer er een onbekende situatie plaatsvindt 

voor het dier dat hij naar jou zal kijken. Schrik dus zelf niet van vreemde geluiden, 

probeer de geluiden die uw hond angstig kunnen maken volledig te negeren. Schrikt het 

dier toch ga hem dan niet troosten, uw hond zal dit zien als belonen, je moet hem 

kompleet negeren. 

 

Soms reageert uw hond niet meer goed op bovenstaande tips en moet er uitgeweken 

worden naar alternatieven.  

 

C. Uit logeren:  

Een alternatief is uw hond laten uit logeren in een gebied waar niet of nauwelijks aan 

vuurwerk wordt gedaan.  

 

D. Geurverdampers:  

Feromonen zijn ruikbare stoffen die van nature door dieren worden uitgescheiden, 

waardoor andere dieren ruiken hoe het met je is. Er bestaan verdampers die het dier een 

rustig, vertrouwd gevoel geven. Deze stoffen worden door mensen niet geroken en 

hebben ook geen effect op mensen. De verdampers worden in een stopcontact geplaatst 

en werken in een beperkte ruimte. Feromoontherapie heeft zeker 1 - 2 weken de tijd 

nodig om goed effect te hebben.  

 

E. Medicatie:  

Je kan natuurlijk ook naar de dierenarts gaan om een middel om uw hond rustig te 

houden tijdens oudejaarsnacht. Een bekend medicijn is Acepromazine, je moet je 

proberen aan de laagste dosering te houden. Honden reageren heel verschillend op dit 



middel, soms zijn ze erg sloom, kunnen nauwelijks lopen etc. Hieruit kunnen we wel 

concluderen dat dit wel het allerlaatste hulpmiddel mag zijn die we zouden gebruiken om 

uw hond door de knallen heen te "sleuren".  

 

D. Conclusie:  

Hou uw hond binnen tijdens het vuurwerk, zorg ervoor dat de deuren dicht blijven zodat 

hij niet kan ontsnappen. Ben je toch buiten met je hond hou hem dan aangelijnd en hou 

uw leiband goed vast. Want uw hond zou niet de eerste zijn die wegloopt tijdens een 

feestnacht. 

  

 


