Honden en hun angst voor onweer
Sommige honden zijn enorm bang voor vuurwerk en onweer, andere honden dan
weer helemaal niet. De reden hiervoor is niet echt duidelijk. Misschien ligt het aan het
gehoor van je hond, de socialisatie of zijn algemene angstniveau. Sowieso blijft het
vervelend als je, anders zo rustige, hond bijna hysterisch wordt als het dondert.
Vuurwerk en donder
Ook al lijken het twee gelijkaardige dingen, er is een groot verschil tussen de angst voor
vuurwerk en de angst voor donder. Is je hond bang van vuurwerk? Dan zijn het
hoogstwaarschijnlijk de knallen die hem, soms letterlijk, de stuipen op het lijf jagen. Je
bange hond kan beginnen kwijlen of beven. Hij zal zich proberen verbergen in je schoot
of hij zal vluchten naar een veilig plekje.
Als je hond bang is van donder, dan is er meer in het spel dan de luide knallen. Je hond
kan bang zijn van de elektriciteit die tijdens een donderstorm in de lucht hangt. Hij voelt
deze in zijn vacht als statische elektriciteit. Honden voelen donderstormen al aankomen
lang voor de eerste donderslag. Een geliefd schuilplekje is de badkuip. De gladde kanten
van de badkuip verzachten de elektriciteit in hun vacht, waardoor ze zich kalmer voelen.
Wat kun je eraan doen?
Er zijn bepaalde kruidenremedies die je hond kunnen kalmeren, zoals valeriaan en
skullcap. Ook essentiële oliën zoals pepermuntolie kunnen rust geven. Pas op! Ook
kruiden zijn niet zonder gevaar zijn. Ook al zijn ze natuurlijk, het betekent nog niet dat
ze veilig zijn. Consulteer dus eerst je dierenarts. Kruidenremedies hebben tijd nodig om
te werken. Bij onverwachte vuurwerken of donderstormen heeft deze medicatie dus een
beperkte doeltreffendheid. Heeft je hond een groot probleem? Bespreek dan samen met
de dierenarts welk middel het meest geschikt is en snel werkt als het echt nodig is.
Er bestaat ook een soort kledij voor je hond die hem kan helpen. Je hond wordt als het
ware ‘ingepakt’ in een cape waardoor hij beschermd is tegen de elektriciteit in de lucht.
Bovenstaande methodes kunnen je hond helpen op korte termijn. Op de lange termijn
kan desensitisatie helpen: hem ongevoelig maken voor de luide geluiden. Dit kun je doen
door het geluid van vuurwerk of donder op te nemen en af te spelen voor je hond (van
stil naar steeds iets luider). Op die manier wordt je hond dit geluid misschien gewoon en
ervaart hij ze niet meer als angstwekkend.
Een laatste hulpmiddeltje: de tv of de radio. Laat de tv of de muziek luid spelen als er
vuurwerk of donder is. Op die manier is het geluid buiten minder aanwezig, en je hond,
hopelijk, minder angstig!

