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Dieren en vuurwerk

Wat voor mensen een feest is, is voor de 
meeste dieren een verschrikking. Vele die-
ren hebben immers een veel �jngevoeliger
gehoor. Vuurwerk, voetzoekers en andere 
luide knallen veroorzaken regelrechte pa-
niek en stress bij dieren!

Elk jaar zijn er dieren die verloren lopen, 
gewond geraken of aangereden worden. Ook 
wilde dieren slaan verschrikt op de vlucht. 
Met de onderstaande tips kun je heel wat 
dierenleed voorkomen. 

Algemene tips
· Zorg ervoor dat je zelf niet schrikt. Negeer 

het vuurwerk en verander je gedrag niet om 
de angst van het dier niet te bevestigen.

· Behandel je dier niet anders dan gewoon-
lijk. Hou vast aan dagelijkse routine.

Tips voor dieren in huis
· Laat je hond ruim op voorhand uit. Houd 

hem aan de leiband om te vermijden dat 
hij wegloopt als er iemand al vroeger 
vuurwerk zou afsteken.

· Je kunt je huisdier ruim op voorhand la-
ten wennen aan het geluid van vuurwerk 
aan de hand van geluidsfragmenten. Laat 
je hierbij begeleiden door een dierenge-
dragstherapeut.

· Creëer een veilige omgeving en blijf bij je 
huisdier.

· Vermijd scherpe of breekbare voorwerpen 
in de buurt.

· Scherm je dier zoveel mogelijk af van de 
knallen en de itsen. Laat indien mogelijk
de rolluiken naar beneden en sluit de gor-
dijnen. Doe het licht aan zodat de licht-
itsen minder opvallen en zet de radio of

televisie op zacht.
· Zorg dat je huisdier niet bij de buitendeuren 

kan komen. Als iemand onverwachts binnen-
komt, kan het in paniek naar buiten lopen.

· Probeer je dier af te leiden met spelletjes 
zodat hij het vuurwerk met iets positiefs 
associeert.

· Als je hond in paniek raakt, aai je hem 
best niet. Hij kan dit immers beschouwen 
als een beloning. Als hij zelf fysiek con-
tact zoekt, mag je hem wel vasthouden en 
eventueel rustig masseren.

· Als je huisdier erg bang was tijdens het 
vuurwerk, houd het dan nog enkele uren 
binnen tot het helemaal gekalmeerd is.

Weidedieren zet je best 
vooraf op stal
· Dieren die niet gewoon zijn om opgestald 

te worden, laat je echter beter op de 
weide staan.

· Zorg ervoor dat de stal en de weide veilig 
zijn en dat er geen dingen rondslingeren 
waaraan de dieren zich kunnen verwon-
den. Zorg dat de weide goed, stevig en 
veilig omheind is.

· Tijdens het vuurwerk zelf kan je voor af-
leiding zorgen door extra hooi te geven of 
door de radio te laten spelen en het licht 
aan te laten. 

· Ook voor weidedieren geldt dat je eerst je 
dierenarts moet raadplegen als je rustge-
vende medicatie wil toedienen.


