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Vuurwerk en honden
Dat een hond bang is voor vuurwerk is goed te verklaren:
hun oren zijn zo veel gevoeliger dan die van ons en... ze
hebben geen idee wat er zo'n herrie maakt en waarvoor dat
nodig is.
Dus al die knallen in de weken vóór Oudjaar, de herrie op
Oudejaarsdag en de enorme uitbarsting om 24.00 uur zijn voor de hond beangstigend.
Het is belangrijk om een aantal maatregelen te nemen:
 Wandel overdag uitgebreid met de hond in een vuurwerkarm gebied.
 Zorg dat de hond ruim voor 22.00 uur goed is uitgelaten.
o Als het moet kan een hond wel 24 uur zonder problemen binnenblijven, dus
het is niet noodzakelijk na twaalven nog naar buiten te gaan!
 Zorg dat de hond zich ergens kan terugtrekken in een veilige ruimte.
o Sluit de gordijnen, zet een radio of televisie hard aan.
o Zet de bench op een rustige plek, leg er een deken overheen.
 Pas op met 'rustgevende' medicijnen.
 Van sommige soorten wordt de hond suf en sloom. Hij kan niet goed meer reageren
('vluchten', ergens schuilen, steun zoeken). De herrie komt extra hard binnen, terwijl
de hond niet adequaat kan reageren. Dat verergert het probleem!
 Zorg dat de hond iets heeft om zich mee bezig te houden, zoals een superlekkere
kluif, één of meerdere goedgevuld Kongs of… een
'duizendklapper'.*)
Nodig:







Een kartonnen doos
Heel veel lege wc- en keukenrollen
Een (deel van de) avondmaaltijd van de hond
Lekkere snoepjes en traktaties
Misschien een heel aantrekkelijke kluif
Stoffer en blik om de puinhoop na afloop op te ruimen!

Vul de rollen en rolletjes met lekkers, sommige rollen vouw je dicht,
andere laat je open. Stop onderin de doos die ontzettend lekkere (stinkende) kluif en bouw
de doos vol met de rollen.
De hond zal lange tijd bezig zijn om al het lekkers te vinden en uit de doos en de rollen te
slopen. Het snuffelen, zoeken, kauwen, kluiven en likken zorgt voor het vrijkomen van
rustgevende stofjes.
En zoals je uit ervaring weet: als de hond ergens heel
druk mee bezig is, heeft hij oliebollen in zijn oren en
luistert hij niet meer! Tijdens Oudejaarsavond is dat
eigenlijk wel een gunstige situatie!
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