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Wat is (vuurwerk)angst?  

Angst kan zich in verschillen vormen uiten van lichte onzekerheid tot blinde paniek, maar het 

kan ook door verschillende omstandigheden ontstaan bv. een negatieve associatie met een 

prikkel of een trauma. Angst is heel normaal en komt bij alle honden voor, het gaat er alleen 

om hoe gaan ze er mee om, schrikken ze ergens van maar herstellen ze zich meteen en 

kunnen ze dan weer normaal functioneren dan is dit prima de hond mag er alleen niet in 

doorschieten of in blijven hangen.  

Ontstaan van angst  

Het ontstaan van angst kan dus door verschillenden factoren komen. Soms is er al wat mis 
gegaan in de tijd dat de pup nog samen was met de ouderdieren doordat deze angst 
vertonen voor bepaalde factoren kan de pup dit over nemen, dit gebeurt dan in de 
socialisatie fase (dit is tussen de 4- 12 weken). De ouderdieren kunnen angstig zijn voor bv. 
bezoek en dit kunnen ze overgeven aan de pups. Het is daarom ook belangrijk als dit het 
geval is dat u het ouderdier tijdelijk op een andere plek zet als er bv bezoek komt zodat de 
pups het gedrag niet kunnen over nemen maar zelf op onderzoek uit gaan. Ook een deel van 
deze faze bevindt zich bij u thuis ( dit is meestal vanaf de 8 weken, dan verlaten de pups het 
nest), het is dan ook belangrijk dat u uw pup in deze tijd laat wennen en verschillende 
factoren en geluiden, ook is het belangrijk dat de pup op verschillende plaatsen komt en 
consequent wordt opgevoed. Laat hier bij niet merken dat u zelf onzeker bent en/ of 
onduidelijke leiding geeft. De pup kan namelijk ook uw onzekerheid overnemen en dit kan 
overgaan in angst. 

Ook kan angst natuurlijk ook ontstaan door een traumatische ervaring.  



 

Herkenning van angst  

Het herkennen van angst begint bij het observeren!  

Wat kunt u zien? 

 Lichaamstaal en mimiek bij angst  

 Bepaalde gedragingen 

 Stress signalen  

 
Lichaamstaal is iets wat de hond erg duidelijk laat merken wanneer hij/zij angstig is. 
Voorbeelden hier van zijn: 
 

 Lichaamshouding = laag, door de poten gezakt  

 Oren = naar achter, in de nek  

 Mondhoeken = naar achter  

 Staart = laag, tussen de poten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn ook een aantal gedragingen die een angstige hond zal vertonen. 
Bv: 

 Willen vluchten en weg kruipen, naar andere ruimtes in huis, onder bedden etc.  Let 
hier bij op dat het dier ook naar buiten kan vluchten. Er is dan gevaar is dat hij in 
paniek niet weet waar hij heen gaat en dus de straat op kan rennen, houd daarom de 
deuren dicht ( met oudjaar) en ook kattenluiken, deze zien zij dan ook als enige 
uitgang en ze zullen hoe dan ook proberen hier door te kunnen vluchten. Ook is het 
belangrijk dat tijdens het uitlaten de riem strak genoeg zit zodat deze niet los kan 
schieten.  

 Wegkijken  

 Steun zoeken bij eigenaar  

 Apathisch in de mand liggen  

 Niet naar buiten willen  

 Niet alleen thuis kunnen zijn  
 
Ook stress signalen zijn hier een voorbeeld van, dit herkent u aan hijgen, speekselen, 
tongelen, trillen, poot optillen, schudden, hoge geluiden maken en gapen of niezen.  



 
 
 

Behandeling van angstige hond  

 
U herkent angst bij uw hond, en dan?  
Er zijn verschillende mogelijkheden, deze zijn afhankelijk van de mate van angst:  

 Niets doen  

 Een structurele oplossing bieden  

 Een pilletje halen bij dierenarts  
 

Niets doen is alleen een optie als de hond schrikt en meteen herstelt of als de hond meteen 

is af te leiden met voer of een speeltje. 

Een structurele oplossing bieden: hier mee word een diagnose vast gesteld door een 

gedragsdeskundige, er wordt dan gekeken naar de mate van de angst, is het vuurwerkangst 

of misschien toch iets anders en op grond daarvan wordt er een geschikte therapie 

vastgesteld.  

Een pilletje halen bij dierenarts. Medicatie kan ook een manier zijn om de angst te 
onderdrukken, alleen is dit geen oplossing voor het hele jaar.  
 

medicatie 

voorbeelden van medicatie zijn:  

 Xanax (alprazolam) Angstverlagend, nauwelijks slaapverwekkend en wordt snel weer 
afgebroken 
 

 Valium (diazepam) Angstverlagend en slaapverwekkend  
 

Ook zijn er nog andere alternatieven op een natuurlijke basis: 

 Zylkène (een voedingssupplement uit melkeiwit)  

 Clomicalm (tabletten) Vermindert angst  

 Telizen (tabletten) Werkt ontspannend  

 Homeopatische middelen  

 Bach bloessem therapie  (rescue remedy) 

 Thundershirt 

 Acupunctuur  

 Massage 
 

(Vroeg tijdig mee beginnen) 
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Tips die u zelf mag doen tegen het angst gedrag  

- Gewenst gedrag belonen (ontspanning)  

- Rustig en kalm blijven  

-Duidelijk zijn en consequent  

-Let goed op het gedrag en herstel  

-Het angstige gedrag negeren; niet de hond  

-Steun bieden waar mogelijk  

-Zoek professionele hulp voor structurele oplossing indien nodig  
 
Dingen die u niet mag doen: 
 
-Corrigeren of straffen  

-Negeren of afwijzen  

-Troosten  

-Begripvol toespreken  

-Hond laten vluchten  

-Alleen maar medicatie toedienen  
 
Tips voor een fijne jaarwisseling  
 

 Blijf zelf vooral zelfverzekerd en kalm  

 Reageer niet op knallen  

 Doe normaal tijdens de wandelingen  

 Aangelijnd uitlaten  

 Alleen loslaten op een rustige plek  

 Vermijd vuurwerk plekken  

 Afspraken maken met familieleden en bezoek 

 Blijf allemaal zelfverzekerd en kalm (ook de kinderen) 

 Steun bieden (niet troosten maar ook niet negeren)  

 Niet alleen laten op oudejaarsavond  

 Geef hond een rustige en veilige plek  

 Houd deuren, ramen en kattenluiken gesloten  

 Gordijnen dicht en lampen aan, TV of radio wat harder  

 Tijdig uitlaten, aangelijnd en op rustige plek  

 Later op de avond eten geven (evt. in Kong of puzzelbal)  

 Geef de hond vlak voor de jaarwisseling een lekker bot of leuk speeltje  

 Blijf tijdens het vuurwerk bij uw hond  

 Ook kunt u uw hond vroeg tijdig trainen voor het volgend jaar met onder andere een 
vuurwerk CD om ze te laten wennen aan de geluiden of een vuurwerk cursus  



 
Voor meer informatie kunt u altijd bij ons terecht! 

 


