Vuurwerkangst?!
Voor honden met (vuurwerk)angst is er een geurstof beschikbaar die een kalmerend effect heeft
op de hond. Het middel heet Adaptil (DAP) en wordt met een verdamper verspreid in huis.
Hoe werkt Adaptil (DAP)
Adaptil is er in spray, verdamper of halsband. In Adaptil zitten feromonen. Dat zijn chemische
stofjes die dieren van eenzelfde soort gebruiken om met elkaar te communiceren. In Adaptil zitten
geurstoffen die een moederhond verspreidt als ze melk geeft aan haar jongen. Daarmee creëert ze
rust en het versterkt de band tussen moeder en pup. Het is dus een stofje waardoor de hond op
zijn gemak wordt gesteld en zich daardoor prettiger voelt.
Adaptil kan dus een oplossing zijn als uw hond ongewenst gedrag vertoont, zoals vuurwerkangst,
vernielzucht of onzindelijkheid. Adaptil werkt ook positief bij de socialisatie van een pup.
Hoe kunt u Adaptil gebruiken bij vuurwerkangst?
Stop de verdamper met Adaptil minimaal 2 weken voor Oud en Nieuw in het stopcontact, in de
ruimte waar de hond het meest verblijft. Dat zal er voor zorgen dat de hond zich prettiger voelt in
deze omgeving
Ook als u voor de halsband kiest moet deze al 2 weken van tevoren omgedaan worden.
Wat kunt u verder nog doen?
Uw eigen gedrag is van grote invloed op uw hond. Het beste is om niet te reageren als de hond
schrikt en de hond niet te straffen. Probeer de angst te negeren.
Op de dag en dat er veel geknald wordt, en zeker op oudejaarsavond, kunt u proberen om de
geluiden zoveel mogelijk buiten de deur te houden: gordijnen dicht, muziek zachtjes aan.
Zorg een veilige omgeving en zorg dat de hond niet naar buiten kan vluchten.
Als Adaptil niet helpt
U kunt ook kalmerende tabletten gebruiken om uw hond rustig te maken in stressvolle situaties.
Het nadeel van deze tabletten is dat uw hond een beetje suf wordt en wankel op de pootjes gaat
staan. De hond beweegt zich hierdoor trager en lijkt meer ontspannen, maar dat komt door de
sufheid. Echter: de angst is niet verminderd. Bij sommige honden neemt die angst zelfs toe omdat
ze zich onzekerder voelen door de slappe pootjes.
Naast kalmerende tabletten zijn er ook angst-verminderende tabletten. Alprazolam is een middel
wat bij honden de angst vermindert waardoor ze rustiger worden. Alprazolam kunt u het beste
ruim van tevoren toedienen, wanneer uw hond zich nog niet in de angstsituatie bevindt.
Verkrijgbaarheid
De Adaptil-verdamper, de halsband, de spray en de tabletten zijn allemaal verkrijgbaar op de
praktijk. Wij kunnen u helpen om voor uw hond de beste oplossing te zoeken in uw situatie.
Heeft u vragen?
Bel ons dan gerust of kom even langs.
Wij wensen u alvast een fijne jaarwisseling!
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