Stichting
Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken

Uw huisdier en vuurwerk
Huisdieren kunnen heel verschillend reageren op
vuurwerk. Hierbij een aantal tips om de avond
rustig en plezierig te laten verlopen.

Honden
•

Bij angstige reactie (heftig blaffen, janken,
piepen of wegkruipen) het dier negeren en
zeker niet belonen voor zijn angst.

•

Laat het dier op zijn eigen vertrouwde plek
liggen.

•

Laat het dier op die avond niet alleen.

•

Bij het uitlaten (bij voorkeur voor 22.00 uur of

•

Zonodig opsluiten in een vertrouwd
kamertje of in afgesloten kooitje.

•

Zorg voor een schone kattenbak (katten
die gewend zijn buiten hun behoefte te
doen zitten, als ze al op de kattenbak
moeten, graag op een schone).

na 1.30 uur), het dier aangelijnd houden zodat
het niet kan ontsnappen bij schrikreactie.

Vogels
Wil uw hond niet naar buiten?

Uw huisdier en
vuurwerk

•

Laat het dier in de tuin uit.

•

Rij met de auto naar een rustig plekje.

•

Laat uw dier samen uit met een dier dat echt
niet bang of gestresst is.

Katten

•

Leg een doek over de kooi.

•

Zet de kooi op een rustig donker plekje.

Konijnen
•

Konijnen die normaal gesproken buiten
verblijven kunt u het best tijdelijk

•

Houd uw kat binnen rond oud en nieuw.

binnenhalen.

Algemeen

Toch een schrikreactie?

•

•

Zorg dat uw dier een naamplaatje heeft
of gechipt is i.v.m. mogelijk weglopen.

•

Gordijnen, luxaflex, lamellen sluiten
i.v.m. lichtflitsen.

•

Weggelopen dier gelijk laten registreren
als ‘weggelopen’ of ‘vermist’.

•

Katten rustig laten zitten, die komen
vanzelf wel weer tevoorschijn.

Lichten en televisie of radio aanlaten.

Er is medicatie beschikbaar om uw dier
rustig te houden tijdens de jaarwisseling,
maar deze kunnen verschillende
bijwerkingen hebben. Informatie hierover
kunt u bij uw dierenarts krijgen.

Er bestaan gedragstherapieën en cd’s over
onweer- en vuurwerkangst.
Raadpleeg voor beide mogelijkheden uw
dierenarts en/of kynologenclub.

Stichting Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken
Sinds 10 februari 1981 is de Stichting
Dierenhulpverlening Woerden en
omstreken, met behulp van vrijwilligers, in
Woerden en omgeving werkzaam met als
hoofddoel het verlenen van hulp aan het dier
in de ruimste zin van het woord.

Informatie/alarmnummer:
(0348) 41 42 42
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

