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De behandeling van vuurwerkangst bij
honden
L. C. Akkerdaas i, V. Jonckheer-Sheehy ii en C. J. Oost III

Uit en voor de Praktijk
Dit artikel is niet door twee referenten beoordeeld en geldt dus
niet als wetenschappelijk artikel.
Vuurwerkangst bij honden is een jaarlijks terug
komend probleem tijdens de jaarwisseling. Terwijl
angst op zich een natuurlijke respons is, dat als doel
heeft de overlevingskans in gevaarlijke situaties te
vergroten (35), kan angst voor vuurwerk bij honden
veel stress veroorzaken, en zelfs pathologisch van aard
worden. Om een hond aan te leren met vuurwerkangst
om te gaan, kan vooral gebruik worden gemaakt van
gedragstherapie. Daarnaast kunnen psychofarmaca de
hond in acute situaties minder angstig maken en het
effect van de gedragstherapie ondersteunen (13). Ook
feromonen en voedingssupplementen worden in
toenemende mate ingezet, maar de onderzoeksresulta
ten op dit gebied zijn niet overtuigend. De oplossing
voor het ontstaan van pathologische vuurwerkangst
ligt primair in de preventie ervan door van te voren te
trainen (gedragsmodificatie). Dierenartsen zullen
hondeneigenaren tijdig moeten attenderen op de
behandeling van vuurwerkangst, omdat effectieve
gedragsmodificatie minimaal twee maanden kost.
Ieder jaar worden dierenartsen geconfronteerd met vragen
over vuurwerkangst bij honden. Via de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
(knmvd) kunnen dierenartsen folders aanvragen met
advies voor huisdiereigenaren. Er worden tips gegeven
over trainingen en de mogelijkheden van medicatie
worden besproken. De Commissie Cliënten Informatie
(cci) van de ggg heeft het departement Gezelschapsdieren
van de faculteit Diergeneeskunde gevraagd een evaluatie
van de bestaande behandelingsmogelijkheden uit te
voeren (onderzoeksstage doctoraal studente Carlien Oost).
De evaluatie bestaat uit een literatuurstudie en een
enquête voor de gezelschapsdierenartsen, met als onder
zoeksvragen:
– Wat is volgens de wetenschappelijke literatuur de
beste behandeling bij vuurwerkangst?
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– Hoe behandelen Nederlandse gezelschapsdieren
artsen tot op heden honden met vuurwerkangst?
literatuurstudie
De literatuurstudie is uitgevoerd met behulp van de
volgende zoeksleutels: [fireworks] [fear] [anxiety] [dog]
[behaviour], ingevoerd op de reguliere zoekmachines van
wetenschappelijke artikelen (onder andere pubmed en
science direct) en op de algemene zoekmachine Google.
1. Angst
Angst is een natuurlijke respons om potentieel gevaarlijke
situaties te vermijden (36). De angstreactie bij onze
huishond in de context van vuurwerk kan echter deze
natuurlijke functie niet vervullen omdat het dier de
angstopwekkende stimulus (vuurwerk) vaak niet kan
ontwijken. Als resultaat kan vuurwerkangst pathologi
sche vormen aannemen. Pathologische angst is een
voortdurende ongecontroleerde, overmatige, ongepaste en
gegeneraliseerde disfunctionele en aversieve emotie (21).
Hierbij worden fysiologische- en gedragsreacties ont
ketend die het aanpassingsvermogen van het individu
overstijgen. Als gevolg van een overmatige activering van
de angstsystemen in het centraal zenuwstelsel kunnen
deze gevoeliger worden (sensitisatie), waardoor ook een
grotere kans ontstaat op het ontwikkelen van andere
angsten, zoals bijvoorbeeld verlatingsangst (25).
Als tekenen van angst bij hondachtigen zijn beschre
ven: lage houding (dat is: staart laag gedragen, oren plat,
door poten zakken), hijgen, vergrote pupillen, urineren/
defeceren, hyperactiviteit, aandacht zoeken, wegkruipen,
vluchten, bevriezen, trillen, agressie, kwijlen, vocalise
ringen (onder andere blaffen met hoge intonatie, piepen,
janken) en piloerectie (onder andere communicatie
caniden: (5, 33, geciteerd in Harrington & Asa (2, 8, 28)).
Deze kenmerken kunnen worden gebruikt om de angst
voor- en na behandeling te kwantificeren, met behulp van
vragenlijsten voor de eigenaren.
2. Gedragsmodificatie
Progressieve desensitisatie in combinatie met counter
conditionering zijn de meest effectieve gedragsmodifice
rende technieken om vuurwerkangst te behandelen (16).
Progressieve desensitisatie is een vorm van habituatie
waarbij de hond gecontroleerd wordt blootgesteld aan de
stimulus. Hierbij wordt de stimulusintensiteit initieel
gepresenteerd onder de reactiegrens en vervolgens geleide
lijk opgebouwd. Zodra de hond een angstreactie vertoont,
wordt de stimulus weer verlaagd tot onder de reactiegrens
en wordt de therapie opnieuw opgebouwd (20).
Counterconditionering is het aanleren van een nieuwe
associatie die tegengesteld is aan de onaangename
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stimulus (20). Voorbeeld: de hond krijgt gelijktijdig met de
blootstelling aan het normaliter angstveroorzakende
vuurwerkgeluid een beloning aangeboden, bijvoorbeeld in
de vorm van lekker voer. Vuurwerkgeluid moet tijdens de
training zo een positieve betekenis gaan krijgen voor de
hond. De effecten van de counterconditionering zijn te
optimaliseren in combinatie met de progressieve desensitisatie, waarbij de geluiden onder de angstdrempel worden
aangeboden. Dit kan bij de behandeling van vuurwerkangst bijvoorbeeld met behulp van speciaal op de markt
verkrijgbare Cd’s, waarbij vuurwerkgeluiden herhaald
‘kunstmatig’ afgespeeld kunnen worden.
Levine et al. (17) geven aan dat progressieve desensitisatie en counterconditionering met Cd’s in combinatie met
dap ™ (dog-appeasing pheromone) kan leiden tot goede
resultaten bij de behandeling van verhoogd angstgedrag.
In dit onderzoek werd gedragsmodificatie echter gecombineerd met dap ™, waardoor het onduidelijk is welke
therapievorm verantwoordelijk is voor de verbetering. Tot
op heden ontbreekt een wetenschappelijke onderbouwing
van therapeutische effecten van dap ™.
3. Medicatie
Het inzetten van psychofarmaca, zoals tricyclische
antidepressiva of selectieve serotonine heropname
remmers, naast gedragstherapie kan leiden tot betere en
snellere resultaten. Deze medicatie moet wel langdurig
worden gegeven. Indien nodig kunnen in acute gevallen
benzodiazepines kortdurend worden ingezet.
3.1 Tricyclische antidepressiva (tca’s)
• 3.1.1 Clomipramine hydrochloride
Clomipramine is een tricyclisch antidepressivum, dat de
neuronale heropname van serotonine en noradrenaline
remt (29). Studies over het gebruik van clomipramine als
facilitator van gedragstherapie bij vuurwerkangst zijn niet
gepubliceerd. De effecten van clomipramine bij het
reduceren van stereotiep gedrag bij honden zijn wel
aangetoond, en deze stof kan worden ingezet voor de
behandeling van verschillende gedragstoornissen, zoals
pathologische angsten en fobieën (24).
King (13) heeft honden met verlatingsangst behandeld
met clomipramine. Hierbij gebruikte hij verschillende
doseringen: een ‘normale’ dosis (1-2 mg/kg po 2x daags),
een lage dosis (0,5-1 mg/kg po 2x daags) en een placebo. De
normale dosis bleek het effect van gedragstherapie bij
honden met verlatingsangst drie keer te versnellen op de
eigenschappen vernieling, defectief en urineren in huis.
Op vocalisatie (janken, blaffen, huilen) had het geen effect.
Het resultaat van de lage dosis was identiek aan dat van de
de placebo (13). Hier tegenover staat een studie van
Podberscek, Hsu en Serpell (30), waarin dezelfde dose
ringen werden gebruikt als in de studie van King (13),
maar waarbij de uitkomst was dat de gebruikte doseringen
clomipramine de effecten van gedragstherapie niet
effectiever beïnvloeden dan de placebo.
Contra-indicaties: overgevoeligheid voor tca’s. Vanwege

de anticholinerge effecten moet men uitkijken bij honden
met verminderde maagdarmmotiliteit, urineretentie,
hartritmestoornissen of verhoogde intraoculaire druk (31).
Deze effecten zijn echter zeldzaam bij therapeutische
doseringen (29). Men moet het middel niet gebruiken bij
patiënten met hyperthyreoïdie of dieren die schildkliersupplementen krijgen (29).
Mogelijke bijwerkingen: anorexia, emesis, diarree,
verhoging leverenzymen en sedatie, depressie, of lethargie
(29) (met name in de eerste weken).
Dosis: 2 tot 4 mg/kg tweemaal daags (14-15). Geleidelijk
afbouwen van de gebruikte dosering wordt aanbevolen.
Klinische effecten worden meestal na enkele weken
merkbaar.
3.2 Selective serotonine reuptake inhibitor (ssri)
• 3.2.1 Fluoxetinehydrochloride
Fluoxetine, een selectieve serotonine heropnameremmer
(ssri), geeft een hoge selectieve blokkade van serotonine
(5-ht) (28) in presynaptische neuronen. Fluoxetine heeft
geen effect op noradrenaline- of dopaminespiegels (29) en
veroorzaakt geen anticholinerge-, antihistaminerge- en
anti-1-adrenerge activiteit, waardoor de daaraan gekoppelde bijwerkingen minimaal of afwezig zijn. De halfwaardetijd van de actieve metaboliet (norfluoxetine) is ongeveer twee dagen (29).
Onderzoek naar de effectiviteit van fluoxetine als
ondersteuning van gedragstherapie bij vuurwerkangst is
niet gepubliceerd. Wel is aangetoond dat fluoxetine
effectief is bij verlatingsangst. In een dubbelblind placebo
gecontroleerd onderzoek naar verlatingsangst op meerdere onderzoekslocaties werd fluoxetine gecombineerd
met gedragstherapie (35). De behandelde honden verbeterden significant meer dan de honden die alleen gedrags
therapie ontvingen (73 procent versus 51 procent). Verder
heeft een dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek
naar verlatingsangst op meerdere onderzoekslocaties
aangetoond dat fluoxetine effectief is in het verminderen
van symptomen van verlatingsangst in de afwezigheid van
gedragstherapie (14-15).
Contra-indicaties: overgevoeligheid voor ssri’s en
epilepsie. Men moet fluoxetine niet gebruiken in combinatie met medicatie die de drempelwaarde voor epilepsie
verlaagt (acepromazine, chloorpromazine). Wees voorzichtig bij dieren met diabetes mellitus (29).
Mogelijke bijwerkingen: lethargie, maagdarmeffecten,
angst en hyperactiviteit, anorexia, agressiviteit (29).
Dosis: 1,0 tot 2 mg/kg per os eenmaal daags. (14 tot 15).
3.3 Benzodiazepines
Benzodiazepines zijn gaba-agonisten, zij bevorderen de
binding van gaba (gamma-aminoboterzuur) aan de
betreffende receptoren (16) en stimuleren de secretie
ervan. Verder remmen ze mogelijk het serotonine- en het
acetylcholinesysteem. Gedragsmatig is vooral het anxio
lytische effect van belang. De meeste benzodiazepines
hebben een goede orale beschikbaarheid. Benzodiazepines
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kunnen worden toegepast als men snel en slechts kort
durend een oplossing zoekt. In principe moeten zij
minimaal een uur voor de aanvang van het vuurwerk
worden toegediend, maar ze kunnen ook nog worden ingezet bij het horen van het eerste geluid. Benzodiazepines
kunnen goed worden gebruikt in combinatie met tca’s of
ssri’s.
In een retrospectieve studie naar de effecten van
diazepam bij honden met angstgerelateerde gedrags
problemen ziet 24 procent (9/37) van de eigenaren
verbetering en 43 procent (16/37) ziet iets verbetering. De
rest van de eigenaren is gestopt met diazepam vanwege
bijwerkingen of ineffectiviteit (9).
Contra-indicaties: overgevoeligheid voor benzodiazepines, agressie, patiënten met lever- of nierziektes, dieren in
eerste trimester dracht.
Mogelijke bijwerkingen: sedatie (met name diazepam),
verhoogde eetlust, ataxie, toegenomen activiteit en
agressie (9), verslaving en verminderde cognitieve
prestatie bij werkhonden (29).
• 3.3.1 Alprazolam
Dosis: 0,02 tot 0,1 mg/kg drie- tot viermaal daags per os
(10). Minimaal een uur van te voren geven. Niet geschikt
voor langdurig gebruik.
• 3.3.2 Diazepam
Dosis: 0,5 tot 2,0 mg/kg zesmaal daags per os (14). Minimaal een uur van te voren. Niet geschikt voor langdurig
gebruik.
3.4 Phenothiazines
Phenothiazines blokkeren postsynaptische dopaminereceptoren en remmen de afgifte van dopamine. Phenothiazines blokkeren de 1-adrenoceptoren, waardoor vaso
dilatatie ontstaat met bloeddrukdaling. Ze hebben
anticholinerge, antihistaminerge en -adrenerge effecten.
• 3.4.1 Acepromazine
Het gebruik van acepromazine als angstonderdrukker
staat ter discussie. In de literatuur wordt toepassing van
acepromazine als ‘achterhaald’ omschreven en wordt het
gebruik bij honden met geluidsfobieën ontraden (7, 10,
24). Er is bovendien een onbetrouwbare orale opname van
acepromazine (7, 29) en de bloeddrukdaling door vasodilatatie kan het gezondheidsrisico vergroten (11). De inzet
van acepromazine bij het behandelen van vuurwerkangst
is dan ook niet aan te bevelen.

fenobarbital de afgifte van acetylcholine, noradrenaline en
glutamaat remt en gaba stimuleert (29). Door het dempende effect op het centrale zenuwstelsel is de hond
minder ontvankelijk voor de prikkels van het vuurwerk.
Het gebruik van fenobarbital bij vuurwerkangst wordt
niet aangeraden vanwege het ongunstige werkings
spectrum en de mogelijke bijwerkingen: ataxie, hyperlipemie en levertoxiciteit (14).
4. Overige methoden
De effectiviteit van voedingsupplementen zoals Telizen®
en Zylkène® en feromonenmixen zoals dap ™ bij vuurwerkangst is vooralsnog niet voldoende onderbouwd. Dubbel
blind en placebogecontroleerd onderzoek is nodig om aan
te tonen dat deze methoden effectief kunnen worden
gebruikt bij de behandeling van vuurwerkangst.
4.1 Voedingssupplementen
• 4.1.1 Telizen®
Telizen® is een voedingsupplement dat het aminozuur
L-theanine bevat. L-theanine kan de bloed-hersenbarrière
passeren en bindt aan de glutamaatreceptor (12). Zo
blokkeert het binding van het exciterende glutamaat.
Michellazzi (18) suggereert dat honden na gedragsmodificatie in combinatie met L-theanine minder angstig zijn
dan na gedragsmodificatie alleen, maar de uitvoering van
het onderzoek voldoet niet aan de eisen om de effecten als
wetenschappelijk onderbouwd te kunnen beschouwen.
• 4.1.2 Zylkène®
Zylkène® bevat alpha-casozepine, een bestanddeel uit
koemelk, en heeft dezelfde structuur als gaba (19). Het
vertoont affiniteit met benzodiazepinereceptoren.
Onderzoek suggereert een vermindering van angstgedrag
bij honden na het gebruik van alphacasozepine (1). Ook
dit onderzoek voldoet niet aan de eisen om de effecten als
wetenschappelijk onderbouwd te kunnen beschouwen.
4.2. Dog-appeasing pheromone (dap ™ )
Dog-appeasing pheromone (dap ™) is een synthetische mix
van stoffen, die grote overeenkomst vertoont met de
feromonen die worden gevonden bij teven in de intermammaire klieren direct postpartum. Deze feromonen
zouden op zowel puppies als volwassen honden een
kalmerend effect hebben. Er is geen literatuur gevonden
waarmee de effectiviteit van de inzet van deze stoffen bij
vuurwerkangst kon worden aangetoond.

Barbituraten
• 3.5.1. Fenobarbital
Barbituraten onderdrukken het centrale zenuwstelsel en
worden voornamelijk gebruikt bij epilepsie (29). Ook
kunnen ze worden gebruikt als kalmeringsmiddel (29).
Aangezien het lang duurt voordat er een werkzame
bloedspiegel is opgebouwd, gebruikt men deze middelen
vooral bij langdurige sedatie. De precieze werking van
barbituraten is onbekend maar men heeft aangetoond dat
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enquête over de behandeling van vuurwerkangst bij honden
inleiding
In het onderzoek naar de behandeling van vuurwerkangst bij honden is een enquête gehouden onder alle
Nederlandse gezelschapsdierenartsen. Het doel
hiervan was vast te stellen wat de omvang is van dit
probleem en welke behandeling dierenartsen
aanraden bij honden met vuurwerkangst. In combinatie met literatuurgegevens kan het resultaat leiden tot
een advies over de optimale behandeling van
vuurwerkangst bij honden.
Figuur 1. Door dierenartsen geadviseerde behandelingen voor vuurwerk-

materiaal en methode
Om een zo groot mogelijk respons te krijgen, is de
enquête gestuurd naar alle gezelschapdierenartsen in
Nederland. In totaal zijn 2630 brieven verstuurd. De
enquête is beknopt gehouden, zodat hij gemakkelijk
en snel in te vullen zou zijn.
De onderzoeksvragen zijn:
– Hoeveel honden zijn in 2009 behandeld tegen
vuurwerkangst?
– Welke behandeling wordt door dierenartsen
geadviseerd?
– Wat is de motivering van de eigenaar voor deze
behandeling?
– Hoe beoordelen de dierenartsen het resultaat van
hun therapie?
statistiek
De enquêtes zijn verwerkt in Excell2007. Verschillen
tussen de meervoudige categorieën zijn berekend met
de Kruskal Wallis-test en verschillen tussen de
individuele subgroepen zijn berekend met behulp van
een Mann-Whitney-test. P kleiner dan 0,05 wordt als
significant beschouwd.
Bij meervoudig testen van de subgroepen wordt een
correctie voor meervoudig testen ingevoerd en wordt
een P kleiner dan 0,01 als significant beschouwd.
resultaten
Van de 2630 enquêtes zijn er 615 (23,4 procent)
teruggestuurd. In 2009 zijn per dierenarts gemiddeld
24 honden behandeld voor vuurwerkangst. Van de
honden is 46 procent al eerder behandeld tegen
vuurwerkangst. Uit de enquête blijkt dat 43,8 procent
Stofnaam
acepromazine
alprazolam
clomipramine
dap™
Diazepam
Zylkene®
fenobarbital
Telizen®
homeopathie
totaal

N
93
68
13
17
118
23
16
29
13
390

angst bij honden.

Figuur 2. Redenen om geen gedragstherapie toe te passen.

van de dierenartsen alleen medicatie adviseert, 23,6
procent alleen gedragsmodificatie en dat 32,6 procent
een combinatie van gedragstherapie en medicatie
aanraadt (figuur 1). Van de respondenten geeft 22
procent aan geen honden met vuurwerkangst
aangeboden te hebben gekregen.
De belangrijkste reden om geen gedragsmodificatie
toe te passen, is dat de eigenaar dit niet wil (43
procent). Ook melden eigenaren zich te laat (laatste
week van december), waardoor er onvoldoende tijd is
voor gedragsmodificatie (24 procent). 12 procent van
de dierenartsen heeft geen vertrouwen in het resultaat
of is onbekend met de techniek (12 procent). Andere
redenen die genoemd worden zijn “te omslachtig” en
“tevreden over medicatie” (figuur 2).
Dierenartsen geven aan dat de eigenaren een makkelijke oplossing willen, waarbij de hond de hele avond
rustig blijft. Vaak zijn eigenaren niet te motiveren tot
Gemiddelde
6.74
7.03
6.96
6.91
6.65
6.24
6.25
6.59
7.19
6.73

Standaard deviatie
1.195
0.938
1.070
1.176
1.059
1.127
1.438
1.086
1.217
1.120

Tabel 1. Beoordeling van de effectiviteit van de medicatie door de dierenarts (op een schaal van 1 tot 10).
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gedragstherapie omdat het probleem zich maar
enkele dagen per jaar voordoet. Gevraagd naar hun
keuze voor medicatie bij vuurwerkangst noemt 30
procent van de dierenartsen diazepam en noemt 23
procent acepromazine.
Dierenartsen geven aan de effectiviteit van de
medicatie slecht te kunnen beoordelen omdat zij
hierover geen terugkoppeling krijgen, maar men
veronderstelt dat het goed werkt omdat de eigenaar
elk jaar terugkomt. Volgens de enquête wordt
behandeling met alprazolam significant beter
beoordeeld dan behandeling met Zylkene®
(P = 0,0043). De kleine aantallen en grotere spreiding
zorgden ervoor dat homeopathie er niet significant
beter uitkwam.
Van de dierenartsen die medicatie voorschrijft,
verricht 35,7 procent daaraan voorafgaand een
lichamelijk onderzoek, gebruikt 27,3 procent een
vragenlijst over (vuurwerk)angst en doet 3 procent bij

deze honden incidenteel bloedonderzoek. Regelmatig
wordt in de enquête aangegeven dat de honden
bekend zijn in het klantenbestand en dat de eigenaren
elk jaar de medicatie bij de balie afhalen.

advies
Vuurwerkangst bij honden is een veel voorkomend
fenomeen waarvoor medicatie alleen geen oplossing is.
Een dierenarts zou bij vuurwerkangst een goede
anamnese moeten afnemen en daarbij inventariseren welk
gedrag de hond exact vertoont, hoe de eigenaar hierop
reageert en of de hond nog andere angsten heeft. Angst
voor vuurwerk is vaak aangeleerd, waarbij de hond de
reactie van de eigenaar als belonend ervaart. Het advies
aan de eigenaar bestaat uit het negeren van angstig gedrag
van de hond en het doen alsof er niets aan de hand is (dus
niet straffen of troosten).
Vuurwerkangst kan worden behandeld met gedrags
modificatie (voornamelijk desensitisatie en counterconditionering). Hierbij gebruikt men een Cd met vuurwerk
geluiden, die gedurende twee maanden voorafgaande aan
het vuurwerk met acht korte trainingsessies per week
wordt ingezet (10). Deze Cd’s zijn te verkrijgen via internet
en bij gedragsdeskundigen. De geluidssterkte moet altijd
net zo laag blijven dat de hond niet angstig reageert,
terwijl de hond tegelijkertijd een positieve ervaring
opdoet. Deze techniek vereist veel inzet van de eigenaar en
goede instructies zijn noodzakelijk. Het gebruik van
feromonen of voedingssupplementen hierbij is niet
bewezen effectief.
Veel dierenartsen geven aan dat eigenaren niet te
motiveren zijn tot gedragstherapie en alleen een pilletje
willen halen om de hond tijdens het vuurwerk rustig te
krijgen. Hier is een belangrijke rol voor de dierenarts
weggelegd. Hij kan de eigenaren uitleggen dat het gebruik
van medicatie alleen geen oplossing is en gevaren met zich
meebrengt.
Het advies is eigenaren van honden met vuurwerkangst actief te benaderen. De eigenaar kan een informatiefolder krijgen en/of middels zijn e-mailadres het volgende
jaar op tijd worden benaderd voor een voorlichtingsavond
of met een nieuwsbrief.

Het gebruik van acepromazine staat ter discussie. Na orale
opname is er een onbetrouwbare resorptie vanuit het
maagdarmkanaal, waardoor het moeilijk op effect te
doseren is. Bovendien is acepromazine gevaarlijk voor
dieren met lever- of circulatieproblemen. Om deze reden
zou acepromazine niet meer moeten worden voor
geschreven bij honden met vuurwerkangst.
Het streven is dat honden met vuurwerkangst geen
medicatie meer nodig hebben. Een goede instructie door
een gedragstherapeut en op tijd beginnen met trainen,
eventueel tijdelijke ondersteund door medicatie, zijn de
sleutel voor succes.
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conclusie
Veel dierenartsen in Nederland worden aan het eind
van het jaar geconfronteerd met honden met vuurwerkangst. De meerderheid van hen schrijft medicatie
voor. Veel dierenartsen geven aan dat zij liever
gedragstherapie zouden willen toepassen, maar dat de
eigenaren dit niet willen of zich te laat aanmelden,
waardoor hiervoor niet voldoende tijd is. Vuurwerkangst is een terugkerend probleem voor honden en
hun eigenaren: 46 procent van de behandelde honden
is al eerder behandeld. Feromonen en voedingssupplementen worden ook regelmatig geadviseerd ondanks
dat bewijs voor effectiviteit ontbreekt.
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aanvullende informatie
Voor meer tips over de aanpak van vuurwerkangst bij
honden en katten verwijzen wij naar de nieuwsbrief van
de Gedragskliniek voor Dieren die binnenkort aan alle
dierenartsenpraktijken wordt verstuurd.
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