
 

Honden en vuurwerk 
 

Honden kunnen uitstekend horen. Beter dan mensen. Elk geluid nemen ze waar en van harde geluiden 

schrikken ze. Honden weten niet wat Oudjaar is en ze zijn niet bekend met vuurwerk. Ze horen harde 

knallen, zien lichtflitsen en raken soms in paniek. Niet elke hond reageert hetzelfde op vuurwerk. Sommigen 

reageren onverschillig. Anderen vallen aan, ze gaan het vuurwerk te lijf, met als mogelijk gevolg 

brandwonden in de bek. Bange honden zoeken een schuilplaats en wachten daar angstvallig en bibberend het 

vuurwerk af. Zéér bange honden worden panisch en raken compleet buiten zinnen. Ze springen door glas, 

wurmen zich door dievenijzers naar buiten en rennen de straat op. In blinde paniek blijven ze rennen totdat 

hun poten kapot zijn en ze de weg naar huis niet meer terug kunnen vinden. 
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Om te voorkomen dat uw hond iets overkomt, moet u 

voorzorgsmaatregelen treffen. 

 

� Observeer uw honden in de weken voorafgaand aan Oudjaar. 

Kijk hoe ze op vuurwerk reageren. Als ze bang zijn, schenk dan 

niet teveel aandacht aan ze. Door ze steeds te aaien en te 

troosten bevestigt u dat vuurwerk iets heel engs is. 

� Zet uw honden op de dagen dat er vuurwerk wordt afgestoken 

NIET aan de ketting! U loopt de kans dat ze zich verwonden of 

verhangen. 

� Zet uw honden ook nooit in een afgesloten ruimte waar zich 

scherpe of uitstekende voorwerpen bevinden. Honden 

verwonden zich daaraan. 

� Pas op met ramen: honden weten dat ramen een mogelijkheid 

zijn om te ontsnappen. Wanneer ze echt in paniek raken, 

kunnen ze dwars door ruiten springen met alle gevolgen van 

dien. 

� Als uw honden in een hok verblijven, let er dan op dat er geen 

vuurpijlen e.d. in het hok kunnen belanden.    

� Zet uw honden in een veilige vertrouwde ruimte, zoals een 

berghok of een kamer met gesloten gordijnen.  Die ene avond 

per jaar mogen ze toch wel naar binnen? 

� Als uw honden extreem angstig zijn, dan kun u ze het beste een 

speciaal slaaptablet  (tranquilizer) geven. Deze honden-

slaaptabletten zijn verkrijgbaar bij de dierenarts. U dient de 

tabletten voorafgaand aan Oudjaar uit te proberen om de 

dosering te bepalen. Die verschilt van hond tot hond. Op 

Oudjaar zelf moet u het tabletje een uur van tevoren toedienen, 

als de hond nog niet zo heel angstig is.  

� Uw dierenarts kan u meer informatie geven. Houdt de 

wachtdienstregeling voor dierenartsen in de gaten voor het 

geval er toch iets ernstigs met uw honden mocht gebeuren. 

 
 


