
HOE VOORKOM JE VUURWERKANGST BIJ PUPS  
 
Preventieve maatregelen 
Om te voorkomen dat uw jonge hond de rest van zijn leven bang is voor harde geluiden in 
de vorm van vuurwerk of schoten kunt u de volgende maatregelen treffen: 

 Zorg ervoor dat de pup rond de jaarwisseling op een rustige plek kan liggen met 

bijvoorbeeld de radio aan om het geknal enigszins te overstemmen. Het is een 

misverstand te denken dat uw hond aan knallen went door hem mee naar buiten te 

nemen tijdens het afsteken van vuurwerk, nog afgezien van het feit dat u dan de 

kans loopt dat er vlakbij de hond vuurwerk afgaat. Dat laatste blijkt voor elke jonge 

hond een zeer traumatische ervaring te zijn waar ze hun hele leven last van houden.  

 Laat de hond op plekken uit waar de minste kans is op het afgaan van vuurwerk. 

Later, wanneer uw hond ouder en zekerder is, zal hij veel minder reageren op geknal 

en hoeft u er vaak minder rekening mee te houden. 

 U kunt de pup door middel van een geluids-cd  laten wennen aan geluiden die voor 

een hond vreemd zijn en soms angst oproepen. Door op een laag volumeniveau te 

beginnen en dit langzaam uit te bouwen kunt u vaak veel problemen voorkomen. 

Een gedragstherapeut kan u hierbij begeleiden.  Onnodig te zeggen dat een goede 

socialisatie, waarbij de hond met alle mogelijke situaties en bijbehorende geluiden in 

contact komt, van levensbelang is. 

 Voor uw pup is het belangrijk dat u zelf rustig blijft wanneer er vuurwerk wordt 

afgestoken of wanneer er andersoortige harde geluiden klinken. Wanneer u zelf 

gestresst wordt merkt de pup dat aan u en hij zal begrijpen dat er iets ernstigs aan 

de hand is. En dat willen we nu juist voorkomen. Maar ook door de pup te troosten 

omdat hij erg geschrokken is, bevestigt u hem in zijn gedrag. De volgende keer zal 

hij denken dat dit zo hoort. 

 Probeert uw pup al bij het horen van de eerste knallen boven onder uw bed weg te 

kruipen dan is het verstandig een plaats voor de hond te creëren waar hij zich 

beschermt voelt als in een hol. Neem bijvoorbeeld zijn bench mee naar boven en 

hang er een lap overheen.  In dat geval is het zeker verstandig om in overleg met de 

dierenarts de hond preventief medicatie te geven. 

 Laat de hond tijdens de jaarwisseling nooit alleen. Desnoods brengt u hem naar een 

goed hondenpension in het buitengebied. 

 U kunt in huis een verdamper gebruiken die kalmerend/geruststellend werkt voor uw 

hond of kat. Deze verdamper geeft feromonen af, dit zijn geurstoffen die wij niet 

kunnen waarnemen maar uw hond of kat wel.  

De kat geeft deze bijvoorbeeld af d.m.v. het “kopjes-geven” (feliway- of DAP 

verdamper) (dog appeasing pheromone). Voor honden zijn er ook halsbanden te 

krijgen, die dit stofje afgeven, zodat uw hond ook buitenshuis de geruststellende 

werking blijft ervaren. 

 


