
Het is weer bijna december, een maand 
van gezelligheid maar ook een periode van 

onverwachte knallen. Angst voor vuurwerk en 
andere harde geluiden is een veel voorkomend 
gedragsprobleem bij huisdieren, ook bij katten. 

Hoe kun je vuurwerk angst bij katten het best 
behandelen en welk advies kun je katten-

eigenaren meegeven?
tekst: yvon sweere, tinleygedragstherapeut 
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Bij de ontwikkeling van vuurwerkangst kunnen 
verschillende oorzaken een rol spelen. Een 
dier kan van nature sneller angstig zijn door 
een erfelijke basis. Angstige ouderdieren 
kunnen hun angst-genen meegeven aan 
nakomelingen. Bij deze gevoelige dieren kun 

je met training wel vooruitgang boeken, maar helemaal 
oplossen wordt moeilijker. Een beperkte socialisatie is ook 
een belangrijke oorzaak voor angstproblemen. Als kittens in 
de gevoelige periode niet gewend zijn aan allerlei geluiden, 
ontwikkelen ze sneller vuurwerkangst. 

Naast een erfelijke basis en beperkte socialisatie spelen 
leerervaringen een grote rol in de ontwikkeling van angst. 
Hiermee wordt bedoeld dat schrikervaringen met harde 
knallen het probleem kunnen verergeren. Een kat kan ook 
door één slechte ervaring plots panisch worden voor harde 
geluiden. In dat geval spreken we van een traumatische 
ervaring. 

Als laatste kan een kat gevoeliger zijn voor prikkels als hij 
pijn of stress ervaart of ziek is. Wanneer bekend is welke 
factoren een rol spelen in de vuurwerkangst, kan de behan-
deling beter op de kat afgestemd worden. Naast inzicht in 
de oorzaken van de angst, is het ook belangrijk om te kijken 
naar de mate van angst.

Mate van angst
Angst is er in gradaties. Er is sprake van angst wanneer een 
kat zijn lichaamshouding verlaagt bij het horen van een knal. 
Vaak is er ook vluchtgedrag en/of verstopgedrag te zien. 
Wanneer de kat binnen een aantal minuten na de knal her-
stelt en in december nog steeds naar buiten wil, is er sprake 
van matige angst. Een eigenaar kan in dat geval prima zelf 

katten en angst voor

vuurwerk
aan de slag met algemene trainingsadviezen en milde angst- en 
stressverlagende middelen. 

Wanneer een kat al weken voor de jaarwisseling niet meer mee 
naar buiten wil, zijn schrikreacties uitbreidt naar allerlei knalge-
luiden en na de knallen langdurig schrikkerig en alert blijft, is de 
angst heviger en heeft het probleem meer impact op het leven 
van de kat. Deze katten en hun eigenaren zijn gebaat bij een 
doorverwijzing naar een gedragstherapeut voor een advies op 
maat en ondersteunende middelen in overleg met een dierenarts.

Behandeling vuurwerkangst
Als we een angstig dier weer willen laten wennen aan harde 
geluiden zoals vuurwerk, zullen we moeten gaan trainen. Het 
hertrainen van vuurwerkangst bestaat uit een aantal onderdelen:
• geluidstraining;
• angstverlagende middelen als ondersteuning voor de trai-

ning;
• maatregelen en middelen om terugval te voorkomen tijdens 

de jaarwisseling.

Niet troosten en negeren; 
is dat goed?
Je leest en hoort het overal: ‘negeer het angstige 
gedrag van je dier, troost hem niet want dan maak 
je de angst erger.’ In enkele situaties kan dit zo zĳ n, 
maar in de meeste gevallen is dit niet zo. Een voor 
geluiden angstige kat zal niet angstiger worden door 
een eigenaar die de kat aandacht schenkt. Wat moet 
een eigenaar dan doen? De eigenaar kan zich het 
beste normaal gedragen,  dus zoals hĳ  altĳ d doet.

Als kit-
tens in de 
gevoelige 
periode niet 
gewend zĳ n 
aan allerlei 
geluiden 
ontwik-
kelen ze 
sneller 
vuurwerk-
angst. 

20 Dibevo-Vakblad nr. 6/2019 Dibevo 21



ik ga op vakantie
en neem mee

Als een kind in de snoepwinkel, zo voelt de gepassioneerde kattengek zich anno 

2019, een tijd waarin je je interieur echt niet meer hoeft op te offeren om je kat 

het naar de zin te maken. En dat merk je ook in het kattenpension...

tekst: wendy govers-van thiel

Het assortiment in de dierenwinkels veran-
dert van praktisch en lelijk (sorry, maar al 
dat pluche was nou niet echt een lust voor 
het oog) naar modern. Een kattenmand-
je heeft tegenwoordig de kleur van de 

kussens op je bank, de kattenbak wordt steeds vaker 
‘verstopt’ in een meubel en de krabpaal wordt een lust 
voor het oog in een hedendaags interieur. Ideaal voor 
de kattengek én voor de katten. Want niet alleen over 
het design wordt nagedacht, maar zeker ook over de 
functionaliteit. Zo verdwijnen bijvoorbeeld de ‘kit-
ten’-krabpaaltjes steeds meer uit de woonkamer en 
hebben veel katten nu ook een horizontaal krabmeu-
bel in de vorm van een kartonnen krabplankje. Heerlijk 
om op te slapen, te krabben, het is lichtgewicht en het 
houdt ook nog eens heerlijk je vertrouwde geurtje vast. 

Geurvasthouders
Vooral die laatste twee punten vind ik als kattenho-
teleigenaresse erg belangrijk. In ons hotel worden de 
kamers namelijk ingericht met spullen van thuis. Grote 

stationwagons worden hier leeggehaald om de kamers 
zo in te richten dat de kat zich ook echt thuis voelt. 
Katten hebben veel moeite met veranderingen en zo 
maken wij het ze een beetje makkelijker met hun eigen 
stofjes en geurtjes. Met een lach op mijn gezicht kijk ik 
dan ook steeds weer naar mijn klanten die met inbus-
sleutels in de weer zijn om de krabpaal weer in elkaar 
te krijgen, naar mandjes die op hoge ligplekjes worden 
gezet, fleecekleedjes die in verstopplekjes worden 
gelegd en… dozen. Heel veel kartonnen dozen. Zo’n 
doos is echt niet alleen maar ideaal om spullen van A 
naar B te krijgen. Het zijn ook echte ‘geurvasthouders’. 
Bovendien kun je je er prima in verstoppen en heerlijk 
op uitleven met je nagels. 

Benieuwd naar wat de Cats Only-gasten allemaal 
meenemen? Kijk dan eens op onze Facebook-tijdlijn op 
hashtag #IkGaOpVakantieEnNeemMee 
(http://bit.ly/igovenm) ←

Reageren? Mail redactie@dibevo.nl 

Belevenissen uit het dierenpension
Aan de hand van haar eigen ervaringen behandelt Wendy Govers-van Thiel in elk num-
mer van het Dibevo-Vakblad een onderwerp uit de dagelijkse dierenpensionpraktijk.

Wendy Govers-van Thiel is eigenaar van Cats Only - kattenhotel & katsalon en natuurlijk 
heeft ze zelf ook een kat: een Maine Coon. Daarnaast houdt ze kippen, een Oudduitse Herder 
en een paard. Naast de werkzaamheden die Wendy in haar eigen kattenhotel en katten-
trimsalon uitvoert, organiseert ze lezingen, cursussen en workshops voor kattenbezitters en 
professionals én is ze de auteur van het boek Klitvrije kat, zo doe je dat!. Wendy schrijft ook 
gastblogs op Huisdierenspecialist.nl, de consumentenwebsite van Dibevo.

Geluidstraining
De meest ideale situatie is om te gaan trainen vóórdat er 
buiten knallen zijn. Voor katten met hevige angst is dit 
in de maanden oktober en november. Katten met matige 
angst kunnen ook later nog vooruitgang boeken door 
een gewenningstraining te starten. Een geluidstraining 
bestaat uit het eerst zachtjes en vervolgens stapsgewijs 
harder blootstellen aan diverse geluiden met behulp van 
een geluiden-cd. 

Er zijn ook websites met bruikbare geluiden die je kunt 
afspelen in de training. Verschillende soorten geluiden, 
afgespeeld op verschillende apparaten en in verschillen-
de ruimtes in huis en buitenshuis, verhogen de kans op 
een succesvol eindresultaat.

Als er in december gewenning is opgetreden door de 
geluidstraining, kan de kat vervolgens ook gaan leren dat 
het horen van een knal een aankondiging wordt voor iets 
lekkers (‘voor elke knal een snoepje’).

Angstverlagende middelen ter ondersteuning
Voor een kat met hevige angst is het – naast de geluids-
training – noodzakelijk om ruim voor december te starten 
met angstverlagende middelen. De meeste angstrem-
mende medicatie moet worden voorgeschreven door een 
dierenarts. Het adviseren van milde stressverlagende 
middelen bij een kat met hevige vuurwerkangst vergroot 
de kans op een ontevreden klant en een kat die verder 
getraumatiseerd raakt in de maand december. 

Voor katten met matige angst kan het combineren van 
producten die op verschillende wijze werken een goede 
optie zijn. Bijvoorbeeld het blootstellen aan feromonen in 
combinatie met de inname van milde angst- en stressver-
lagende middelen. 

Maatregelen tijdens de jaarwisseling
Het is een misvatting dat dieren die een vuurwerktraining 
hebben doorlopen, ook daadwerkelijk vuurwerkproof zijn 
en helemaal blij oud en nieuw doorkomen. Juist dan zijn 
er aanvullende adviezen nodig om terugval te voorko-
men. Het aanbieden van een veilige plek en een mentale 
bezigheid, zoals een gevulde voerpuzzel,  helpt de kat 
om de avond door te komen. En ook dan kunnen katten 
ondersteund worden met stressverlagende middelen. ←

Heeft je klant vragen over het gedrag van zijn 
huisdier? Verwijs hem naar de website van 

Tinley Gedragstherapie voor Dieren: 
www.tinley gedragstherapie.nl

adviezen
op een rij
• Leer jonge katten vast wennen aan knal-

geluiden, nog voordat de angst ontstaat. 

• Adviseer een geluidstraining plus onder-
steunende middelen als er sprake is vuur-
werkangst.

• Geef de eigenaar niet het advies om zijn 
angstige kat te negeren.

• Vraag eigenaren naar de mate van angst 
en verwijs klanten door naar een Tinley-
gedragstherapeut als de angst hevig is. 

Dit artikel gaat over 
vuurwerkangst bĳ  
katten. Wil je ook  

weten wat je je klant 
moet adviseren bĳ  
vuurwerk angst bĳ  

honden? Scan dan de 
QR-code hierboven 

of ga naar dibevo.nl/
vuurwerkhond
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