DIERENKLINIEK DE KEM PEN
Hond: Dosering Diazepam 5 mg (NIET bij Greyhounds)
Gewicht in kg

Begindosering
(tablet)
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5
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De inhoud van deze uitgave is met de grootste zorg
samengesteld, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteur/Dierenkliniek de Kempen.

Vuurwerkangst

Voor aanvullende informatie en beeldmateriaal kunt u onze
website of één van onze klinieken bezoeken.

www.dierenkliniekdekempen.nl

Overige opties
In verband met veiligheid en ervaring hebben de
Adaptil & Feliway® verdampers en Valium® onze
voorkeur. Het is altijd verstandig om de beschreven
middelen te combineren met gedragstherapie. Er
zijn cd’s te koop met vuurwerkgeluiden en er
bestaat een Thundershirt™ wat u de hond kunt
aandoen en wat de angstreactie van de hond
onderdrukt.
Om de grootste kans op succes te hebben, dient u
op tijd met de “behandeling” te beginnen.
Wilt u toch meer weten over de andere medicatie?
Vraag het gerust aan onze
dierenartsen of assistentes.

Dierenkliniek de Kempen
Bergeijk
Mr. Pankenstraat 9
5571 CP Bergeijk
info@dierenkliniekdekempen.nl
Valkenswaard
Carolusdreef 3
5554 BA Valkenswaard
valkenswaard@dierenkliniekdekempen.nl
Veldhoven
Pastoor Jansenplein 23
5504 BS Veldhoven
veldhoven@dierenkliniekdekempen.nl

Fijne jaarwisseling voor u en uw huisdier
www.facebook.com/dierenkliniekdekempen

www.twitter.com/dkldekempen

www.dierenkliniekdekempen.nl

Vuurwerkangst
Oud & nieuw, een gezellig avondje voor iedereen
… of toch niet?!
Voor veel honden en katten is vuurwerkangst een
jaarlijks terugkerend drama. In deze informatiefolder zijn een aantal tips voor u op een rijtje
gezet om als baasje zo goed mogelijk met het
gedrag van uw hond of kat om te gaan. Hiermee
kunt u de angst van uw dier aanzienlijk verminderen. Sommige honden en katten hebben naast
deze tips net iets meer nodig om met hun vuurwerkangst om te
kunnen gaan. In
deze informatiefolder
zullen
een
aantal verschillende opties worden
besproken die uw
huisdier
kunnen
helpen om een
fijne jaarwisseling
te hebben.

Gedrag
Het gedrag van u, als eigenaar, is bepalend voor
het gedrag van uw hond. Wanneer u zelf schrikt
van het vuurwerk, wordt de angst van uw huisdier
bevestigd. Wanneer u de hond gaat troosten is het
een bevestiging voor de hond dat hij/zij gewenst
gedrag laat zien. Dus bij voorkeur uw hond niet
aanhalen, niet aaien, niet oppakken, niet tegen
praten en niet aankijken bij een angstreactie. Het
belangrijkste is dus het negeren van angstgedrag

www.facebook.com/dierenkliniekdekempen

en het belonen van goed gedrag. Een dier mag niet
gestraft worden als hij/zij angst heeft.

Tips voor de hond:




Negeer het angstgedrag van de hond. Troost hem niet.



Probeer uw hond tijdens het uitlaten op oudejaarsavond af
te leiden met een speeltje of een bot.



Vermijd het vuurwerk, zoek een plek of park waar geen
vuurwerk afgestoken wordt.





Laat uw hond niet alleen thuis op oudejaarsavond.



Het kan helpen een hond die niet bang voor vuurwerk is,
bij een angstige hond te laten.

Straf nooit uw huisdier als hij/zij angstig is.
Houd de hond aangelijnd tijdens het uitlaten, zodat de
hond niet in paniek wegrent.

Leg uw hond op een veilige plek (bench, mand, etc.).
Houd de gordijnen dicht, doe de lampen aan en zet de
muziek wat harder.

Tips voor de kat:


Houd uw kat rondom de jaarwisseling binnen en zorg dat
hij/zij niet naar buiten kan (kattenluik dicht maken).



Zorg voor voldoende hoekjes en plekjes waar de kat zich
kan verstoppen.



Laat uw kat met rust, totdat hij/zij u zelf weer op zoekt.

Voeding
CALM Diet van Royal Canin helpt honden en katten
om te gaan met stressvolle situaties door de combinatie van speciale voedingsstoffen. Start het gebruik

www.twitter.com/dkldekempen

van dit dieet minimaal drie weken voor nieuwjaar.
CALM Diet is verkrijgbaar voor zowel de (kleine) hond
als de kat.

Medicatie
Adaptil & Feliway® verdampers
Beide verdampers bevatten synthetische feromonen.
Feromonen zijn lichaamseigen, hormoonachtige
stoffen die een geruststellend effect op uw huisdier
hebben en hierdoor angst en stress verminderen.
De verdamper steekt u in het stopcontact en
verspreidt vervolgens de feromonen. Het voordeel
ten opzichte van de tabletten valium is, dat de
verdamper geen bijwerkingen heeft. Uw huisdier
blijft normaal aanspreekbaar. De verdamper heeft
geen negatief effect op de gezondheid van de mens,
maar wordt voor de zekerheid afgeraden bij mensen
met astma. Start het gebruik van de verdamper
minimaal twee weken voor nieuwjaar.
Valium® (Diazepam)
Valium onderdrukt het zenuwstelsel en werkt hierdoor angstverlagend. Uw hond wordt rustiger en de
spieren ontspannen. Start het gebruik van Valium®
op nieuwjaarsdag.

Het is veilig

Tabletten werken snel

Geen hogere geluidsgevoeligheid

Bij hoge dosis is Valium slaapverwekkend

Effect is per individu wisselend

Bij honden met verminderde nier- of leverfunctie, zwakke en oudere dieren, is voorzichtigheid geboden.
www.dierenkliniekdekempen.nl

NIEUWE MEDICATIE

De afgelopen jaren was Valium binnen onze
kliniek het meest gebruikte medicijn voor
vuurwerkangst. Vanaf nu is er echter een
nieuw medicijn op de markt dat onze voorkeur verdient boven Valium.
Alprazolam (Xanax®)
Alprazolam is een kort- en snelwerkend
middel dat behoort tot de groep van de
kalmerende en angstremmende middelen.
In vergelijking met diazepam (Valium®)
werkt alprazolam minder versuffend. Daarnaast wordt angst door alprazolam beter
onderdrukt dan door diazepam.
Het advies is om uiterlijk 1 uur voor het te
verwachten angstmoment met het toedienen van alprazolam te beginnen en indien
noodzakelijk na 4-6 uur de gift te herhalen.
Honden
Indien uw hond de hele dag op 31 december angstig is, kan in de ochtend al begonnen worden met de medicatie. De medicatie kan dan bijvoorbeeld om 11.00 uur,
15.00 uur, 19.00 uur en 23.00 uur gegeven
worden.

SAMEN ZORGEN VOOR DIEREN

Honden
Niet gebruiken bij lever- en nierpatiënten, drachtige en lacterende dieren en
patiënten met glaucoom. De dosering mag
maximaal 4x gegeven worden op een dag,
Gewicht in kg

Dosering
(0,5 mg tablet)

5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0.5 tablet
0,5 tablet
0,75 tablet
0,75 tablet
1 tablet
1 tablet
1,5 tablet
2 tablet
2,5 tablet
3 tablet
3,5 tablet
4 tablet
4,5 tablet
5 tablet

met minimaal 4 uur tussen de giften.
Katten
De dosering bij de kat bedraagt 0,25 tot
0,5 tablet per keer per kat. Indien noodzakelijk mag deze dosering tot maximaal
3x per dag gegeven worden

SAMEN ZORGEN VOOR DIEREN

SAMEN ZORGEN VOOR DIEREN

