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Webinar: 
Hond & 
Vuurwerk

Filmpje: DogTalk hond & vuurwerk

Webinar:

• Je mag alle vragen stellen, graag in de openbare 
chat.

• Interactie is prettig, dus reageer vooral in de chat.

• Als je een vraag stelt die specifiek over jouw hond 
gaat, wil je dan de naam, het ras en de leeftijd van 
je hond noemen?

• Schrijf mee, dan blijft de informatie beter hangen.

• Als er achteraf nog dingen onduidelijk zijn of als er 
iets verandert in de situatie mag je ons altijd 
mailen info@dogtalk.nl of appen 06-21899886

• Duur webinar max 90 min
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Inhoud:

- Wat is (vuurwerk) angst?
- Stresssignalen – wat zie je?
- Threshold – waar ligt de grens?
- Wat te doen?
- Vragen?

Voorstellen:
• BSc. Sandra Mur-Bekaert

• Geaccrediteerd gedragstherapeut
• Betrokken bij onderwijs en 

ontwikkeling van 
kwaliteitswaarborging binnen de 
dierverzorging.

• Meer dan 10 jaar ervaring met het 
trainen en begeleiden van pups en de 
gezinnen.

• Team DogTalk
• Beagle fokker

Missie & 
Visie 
DogTalk

• Elk gezin en elke hond is uniek. 

• Maatwerk training

• De omgeving heeft invloed op de ontwikkeling van 
een hond.

• Er is een verschil tussen trainen, opvoeden en 
begeleiden.

• Samen leven = samen werken én samenwerken.

Aandacht, vertrouwen en samenwerking staan 
centraal!

Brengt hond en eigenaar op één lijn.
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Angst
• Angst is een emotie, de reactie is reflexmatig.
• De emotie weg trainen is niet mogelijk, ander gedrag aanleren wel.

• Verschil tussen angst en ongerustheid
• Fear, angst, gerichte angst = de hond ervaart angst bij het 

waarnemen van een aanwezige en te herkennen prikkel. Is vaak 
kort durend.

• Anxiety , ongerustheid, bezordgheid = een staat van zijn, houd 
ook langer aan. De hond is ongerust over een verwachting van 
een bedreigend situatie.

Vraag: Zijn jullie
honden bang voor
vuurwerk en hoe 
ziet dit er uit? Antwoorden mogen in 

de chat gezet worden
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Vraag: Kun je als
eigenaar angst bij
je hond belonen/ 
erger maken?

Antwoorden mogen in 
de chat gezet worden

Angst kan je niet belonen
Angst is emotie, geen gedrag

Vuurwerkangst

Angst voor :
• Harde knallen
• Kruitgeur
• Licht-flitsen 
• Harde geluiden algemeen

Vuurwerkangst kan een gegeneraliseerd 
angstsyndroom als gevolg hebben. De 
hond is voor steeds meer dingen bang en 
uiteindelijk continu angstig.
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Vuurwerkangst
• Generalisatie:
- Flits = vuurwerk
- Knal = vuurwerk
- Geur = vuurwerk
- Donker = vuurwerk
- Omgeving = vuurwerk

Alles wat er op dat moment is kan 
de angst oproepen.

Vraag: Hoe denken
jullie dat angst bij
je hond ontstaat?

Antwoorden mogen in 
de chat gezet worden

Ontstaan 
van angst

• Aanleg (karakter, ras, stressgevoeligheid = erfelijk)

• Traumatische ervaring (kan dus ook op latere 
leeftijd of plots ontstaan)

• Leerervaring , meerder ervaringen 

• Kopieergedrag hond/eigenaar en hond/hond 
(spanning overdragen) 

• Generalisatie (alles = eng)
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Angst – wat gebeurt er?

• Prikkel komt binnen > zenuwstelsel

• Bedreiging/reactie grens? > lichaam komt reflexmatig in actie

• Hormonen (oa adrenaline, cortisol) komen vrij, hartslag, 
spierspanning en ademhaling gaan omhoog > helpen de hond om 
actie te ondernemen = overleven

• Zichtbaar in gedrag > coping mechanisme

Vraag: welke coping 
stijlen 
(overlevingstechnieken) 
kan een hond 
inzetten? Antwoorden mogen in 

de chat gezet worden

Copingstijlen 
hond

Coping= manier waarop met problemen 
en stress omgegaan word.

• Fright = bevriezen
• Fight = vechten/agressie-

oversprong
• Flight = vluchten/verstoppen
• Fiddle about

Deze reacties zijn reflexmatig, de hond 
denk hier niet over na zoals wij dat 
kunnen.
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Filmpje: Copingstijlen

Wat zie je, welk gedrag herken je , 
welke stijl is dit?

Antwoorden mogen in de chat.

Lichaamstaal

“angst”
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Bij interesse kunnen we hier
een volledige webinar aan
besteden. 

Vraag: welke 
signalen laat een 
hond zien bij 
spanning, stress 
angst? Antwoorden mogen in 

de chat gezet worden

Stress-signalen
Overspronggedrag
Snuffelen op de grond
Krabben

Kalmerende signalen
Gapen
Tongelen (lippen aflikken)
Wegkijken
Ogen sluiten
Wegdraaien, rug toekeren
Langzaam bewegen
Drentelen
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Ladder of 
aggresion

• Overgang naar daadwerkelijk moeten
“handelen” door de hond (=rood), kan
heel snel zijn.

• Als de ene gedraging niet helpt, 
probeer je al snel de volgende

Threshold –
trigger stacking

Dat doet hij anders nooit!?!

Vraag: welke 
adviezen heb jij 
gehoord m.b.t. 
vuurwerk angst? Antwoorden mogen in 

de chat gezet worden
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Vraag: wat doe je 
niet om 
vuurwerkangst te 
voorkomen of 
tijdens angst? Antwoorden mogen in 

de chat gezet worden

Wat doe je 
niet!

• Negeren
• Straffen
• Dwingen
• Alleen laten
• Flooding – “hij went vanzelf”
• Trainen in groepsverband
• Naar andere/vreemde (niet vuurwerkloze 

omgeving mee nemen)
• Alcohol
• Verdovende medicatie (Vetraquil)

Wat doe je 
wel?

• Gedragscontrole/trainen = densensitiseren
• Voorspelbaar maken: geluid = voer
• Veilige omgeving/management
• Afleiden (hersenwerk)
• Afleiden (trainen,spelen)
• Afleiden (eten)
• Routine aanpassen
• Ondersteuning
• Dierenarts/medicatie
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Gedragscontrole - trainen
• Lange termijn training (min 2 maanden) bv met CD.
• Langzaam opbouwen
• Realistische doelen stellen
• Positieve motivatie/beloning
• Veilige rustige omgeving/management
• Ondersteuning gedragsdeskundige

Management –
veilige omgeving

• Voorkomen van stapeling (trigger stacking)
• Voorkom schade aan omgeving en hond
• Voorkom ongewenste leerervaringen
• Stop straffen!
• Creëer een veilige omgeving - steun
• Hersenwerk

Hersenwerk 
workshop
Zaterdag 18-12 14:00  €22,50
Zaterdag 18-12 15:00 €22,50
Zaterdag 18-12 16:00 €22,50
Inschrijven via de link…..
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Management 

veilige 
omgeving

• Tuig en halsband
• Niet los, ook geen kleine stukjes.
• In huis; schuilen mag, maak het zo veilig 

mogelijk.
• Laat de hond zijn eigen veilige plek zoeken

Routine aanpassen
• Eerder uitlaten (vroeg op de avond)

• S’morgens dan dus ook eerder op!

• Veilig rondje = loop het zelfde rondje
• Korte wandeling

Ondersteuning 
(altijd eerst testen!)

• Bench met cover
• Thunder shirt
• Ear mufs 
• Muziek opnames – geluidssignalen

Bv through dogs ears – relaxodog

Let op! Geen quick fix – oefenen / aanleren
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Hoe angstig is  mijn hond?
Geringe angst

• De hond ervaart alleen rondom de jaarwisseling angst, schrikt van vuurwerk maar hersteld 
snel.

• Doel: angst voorkomen, veiligheid garanderen

• Ondersteunend supplement voor de jaarwisseling (bv no stress mix, valeriaan, rescue
bach bloesem)

• Afleiden/hersenwerk tijdens jaar wisseling
• Ondersteunend supplement +/- 40 min voor middennacht. (bv no stress pasta, adaptil

express)
• Wennen aan geluiden

No stress mix en pasta is verkrijgbaar bij DogTalk
Op basis van L-tryptofaan, magnesium en vit-B

Matige angst

• Enkele dagen voor de jaarwisseling ervaart de hond angst, hersteld matig van de 
schrik, blijft nerveus en alert. 

• Doel: leerervaringen voorkomen, angst remmen, welzijn bevorderen, veiligheid 
garanderen.

• Ondersteunend supplement in aanloop naar de jaarwisseling (bv no stress mix, 
valeriaan, rescue back bloesem)

• Ondersteunend supplement +/- 40 min voor middennacht. (bv no stress pasta, 
adaptil express) 

• Training op geluid
• Ondersteunend management

Hoe angstig is mijn hond?

Hoe angstig is mijn hond?
Ernstige – langdurige angst

• een week of langer voor de jaarwisseling ervaart de hond angst, hersteld slecht of niet, is 
continu angstig, nerveus of extreem alert

• Doel: angstremmen, leerervaringen voorkomen, veiligheid garanderen.

• Training met een therapeut of trainer
• Psychofarmaca langdurig gebruik (bv clomicalm, selgian)
• Medicatie voor piekmomenten (bv sileo, pexion, multipam)

Altijd in overleg met de dierenarts, nooit zonder consult, plan van aanpak (oa 
medicatie testen is noodzakelijk)
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Extra tips

• Controleer de gegevens die gekoppeld zijn aan de 
chip van je hond.

• Rust & slaap , maak weerbaar en zorgt voor 
herstel. (14-16 uur)

• Voorkomen van angst ; maak geluid leuk. Geluid = 
voer

• Management, maak een plan, denk vooruit.

• Voorkomen is beter dan genezen
• Hulp vragen is geen schande!

Zijn er nog vragen? Vragen mogen in de 
chat gezet worden

No stress 
mix en 
pasta

Verkrijgbaar bij DogTalk

• Pasta voor acuut gebruik  € 10,95

• Mix voor dagelijks gebruik € 10,95

Voedingssupplement op basis van L-trypthofaan, 
magnesium en vit B.

Ook prettig te gebruiken bij verjaardagen, trimmer, 
dierenartsbezoek, lange autoritten, grote 
veranderingen etc….
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Bedankt
DogTalk
info@dogtalk.nl

www.dogtalk.nl

06-21899886
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