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TIPS BIJ VUURWERKANGST

Bij ontvangst van deze nieuwsbrief staan de feestdagen alweer voor de 
deur. Een gezellige periode voor ons, maar helaas niet voor sommige van 
onze huisdieren. Veel honden en katten zijn bang voor vuurwerk. 

Hieronder enkele tips over de aanpak van vuurwerkangst bij hond en kat.
Wij onderscheiden een lange termijn (ruim van te voren) en korte termijn 
(kort van te voren) aanpak bij dit probleem. Onze voorkeur gaat daarbij 
altijd uit naar de lange termijn, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd 
uitvoerbaar. 

Lange termijn aanpak: Ruim van tevoren 
trainen op geluiden
Mocht een eigenaar zich ruim voor oud en nieuw melden bij uw praktijk 
dan kunt u de eigenaar aanraden om het huisdier te gaan trainen.  
Voor het trainen van geluiden zijn speciale CD’s met geluiden op de  
markt (b.v. “Help! Ik ben bang voor onbekende geluiden”, Uitgeverij Libre: 
www.libre.nl). 

De trainingstechniek die moet worden toegepast, is een combinatie van 
progressieve desensitisatie en counter conditioning wat betekent dat 
een geluid, in dit geval vuurwerkgeluid, geleidelijk aan moet worden 
toegediend aan de hond of kat en dat aan de aanvankelijke aversieve 
stimulus een positieve associatie wordt gekoppeld. Met behulp van 
geluidsfragmenten op de CD kan het geluid geleidelijk aan worden 
toegediend en opgevoerd. Uiteraard altijd met zacht afspelen beginnen. 
Indien het dier niet op het geluid reageert met angstgedrag, kan 
het worden beloond met bijvoorbeeld spel, voer of aandacht van de 
baas. Vervolgens kan het geluid iets harder worden gezet, enzovoorts. 
Afhankelijk van het individu kan dit trainen zo’n zes weken in beslag 
nemen. Voor honden kunnen extra aandachttrainingen en appèltrainingen 
zinvol zijn om de hond meer vertrouwen te geven in de baas en 
leefomgeving. Werkt de CD onvoldoende, dan kan buiten worden getraind 
bijvoorbeeld met behulp van klappertjes uit de speelgoedwinkel, maar let 
wel dat alles in het begin niet te hard klinkt.

Bij een normaliter al angstig dier zou bij die trainingen een eventuele 
ondersteuning van Clomicalm® kunnen helpen, aangezien de 
werkzaamheid hiervan bij angst wetenschappelijk is aangetoond. Dit 
is echter alleen zinvol als de eigenaar op tijd komt met zijn vraag over 
vuurwerkangst, want de effecten van Clomicalm® zijn pas na ongeveer 4 
tot 6 weken te verwachten. 

Korte termijn aanpak: medicatie
Ons standaard advies voor de korte termijn aanpak is een kortstondig 
gebruik van de medicatie Alprazolam. Alprazolam is verkrijgbaar als 
humane medicatie onder de naam Alprazolam bij de AUV in 0.25 en 0.5 
mg tabletten. De anxiolytische werking van Alprazolam is wetenschappelijk 
goed onderbouwd. Hiermee kan op de dag van het afsteken van het 
vuurwerk begonnen worden, maar bij voorkeur een dag ervoor.
Waarschuwing: Alprazolam is recentelijk ook als slow releaser op de 
markt gebracht voor humaan gebruik onder de naam van Xanax®. Over 
het gebruik bij hond en kat is onvoldoende bekend. Deze pillen mogen 
bovendien nooit worden geknipt of gebroken. Er zijn nog voldoende 
generieke middelen voor Alprazolam op de humane markt en vooralsnog 
adviseren wij daarom de retard versie (die ook bij de AUV wordt 
aangeboden onder de naam Xanax® xr) NIET te gebruiken. 
Een alternatief voor Alprazolam is het wellicht beter bekende Diazepam, 
maar deze medicatie heeft een meer sedatieve en minder anxiolytische 
werking. Alprazolam heeft daarom onze voorkeur. Voor alle bezodiazepines 
geldt dat zij slechts kortstondig mogen worden gebruikt vanwege de zware 
belasting van nieren en lever en andere bijwerkingen.

BESTE LEZER,

Het team van de Gedragskliniek 
voor Dieren biedt u met 
groot plezier onze eerste 
nieuwsbrief aan. Mede door 
uw belangstelling is de 
Gedragskliniek voor Dieren 
in november 2009 geopend. 
Het huidige team bestaat 
uit drie dierenartsen, twee 
gedragsbiologen en een 
psycholoog. We behandelen 
voornamelijk honden en katten, 
maar ook papegaaien. 

Toen wij vorig jaar onze 
deuren openden was de meest 
voorkomende vraag van 
dierenartsen, gedragstherapeuten 
en eigenaren wat te doen met 
vuurwerkangst? Vandaar dat we 
besloten hebben dit het centrale 
thema te maken van onze eerste 
nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief van de 
Gedragskliniek voor Dieren 
zal twee maal per jaar worden 
uitgeven. Wij wensen u veel 
leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

Valerie Jonckheer-Sheehy

Namens het team van de 
Gedragskliniek voor Dieren
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Team van de Gedragskliniek voor Dieren
V.l.n.r.: Isabelle van Eijk (dierenarts), Valerie Jonckheer-Sheehy 
(coördinator, dierenarts), Matthijs Schilder (gedragsbioloog), 
Nienke Endenburg (psycholoog), Yvonne van Zeeland (dierenarts) 
en Claudia Vinke (gedragsbioloog).

CLOMICALM®

ALPRAZOLAM EN 
DIAZEPAM

Werkzame stof; clomipramine hydrochloride
Groep: tricyclische antidepressivum 
Handelsnaam: clomicalm®
Dosering clomicalm® hond: 2-4 mg/kg 2dd PO
Dosering clomicalm® kat: 0.3-0.5 mg/kg 1dd PO
N.B: (1) Lever, nier- en hartfunctie moeten 
worden gecontroleerd voordat clomicalm® wordt 
voorgeschreven. 
(2) Clomicalm® moet geleidelijk aan worden 
afgebouwd indien men wil stoppen met deze 
medicatie. NOOIT IN EEN KEER STOPPEN!
(3) Werkzaamheid te verwachten na 4-6 weken.

Alprazolam
Groep: benzodiazepine
Handelsnaam: Alprazolam 
Dosering hond: 0.02-0.1 mg/kg 2 tot 4dd PO
Aanvangsdosering: 0.05 mg/kg: te geven 1 uur 
tot 15 minuten voor het verwachte geluid of 
angstmoment, of (maar niet bij voorkeur) direct na 
waarneming van angstsymptomen (bv. vluchten 
uit kamer, ergens onder gaan zitten, grote pupil, 
lage houding, etc.). 
Vaak zijn twee doseringen al voldoende, maar 3 à 
4 doseringen per etmaal mogen gegeven worden.
Dosering kat: 0.125-0.25 mg/kat 1 tot 3dd PO.
N.B.: (1) Vooralsnog adviseren wij de slow release/
retard versie (Xanax® xr) niet te gebruiken.
(2) Alleen kortstondig gebruik (enkele dagen) 
vanwege nier en lever belasting.
(3) Doseer op effect; bij teveel sedatie bij de 
aanvangsdosering de dosering verlagen.

Diazepam
Groep: benzodiazepine
Handelsnaam: Valium®, diazepam
Dosering hond: 0.5-2.0 mg/kg PO mag om de 4 
tot 6u worden gegeven.
Dosering kat: 0.2-0.5 mg/kg 2 tot 3dd PO.
N.B.: (1) Werkt m.n. sedatief.
(2) Alleen kortstondig gebruik (enkele dagen) 
vanwege nier en lever belasting.
(3) Doseer op effect; bij teveel sedatie bij de 
aanvangsdosering de dosering verlagen.

VOOR VRAGEN EN SUGGESTIES KUNT U 
TERECHT BIJ GEDRAGHONDKAT.DGK@UU.NL

FOLDERS
 
Er zijn folders met informatie over de Gedragskliniek voor 
Dieren beschikbaar voor eigenaren. Deze folders kunnen 
in de wachtkamer van de dierenartsenpraktijk gelegd 
worden, of de dierenarts kan ze gericht aan een eigenaar 
geven. Deze folders zijn kosteloos te bestellen door een 
email te sturen naar n.endenburg@uu.nl met vermelding 
van hoeveel folders gewenst zijn en naar welk adres ze 
gestuurd moeten worden

Wat kunt u vooraf aan het consult doen 

•   indien mogelijk kunt u thuis een (video)opname maken van het probleemgedrag van uw dier en/of foto’s van 

zijn leefomgeving. dit beeldmateriaal kan aanvullende informatie bieden.

•  voorafgaande aan het consult ontvangt u een vragenlijst. v
ul deze zo volledig en nauwkeurig mogelijk in.

•   indien uw hond of kat op medicatie staat of recent stond, neem deze dan a.u.b.  mee naar het gedragscon-

sult. evenals documenten die u van uw dierenarts hebt gekregen.

Tijdens het consult

•   Wij raden u aan om met zoveel mogelijk gezinsleden naar het consult te komen. Zorg in ieder geval dat de 

gezinsleden die zich het meest met het dier bezighouden, meegaan.

•   Tijdens het consult wordt uitgebreid navraag gedaan naar het gedrag van uw dier. Tevens worden de door 

u ingevulde vragenlijst e
n eventueel meegebracht beeldmateriaal bekeken en besproken.

•   afhankelijk van het gedragsprobleem kunnen enkele specifieke gedragstestjes worden uitgevoerd 

door de gedragsdeskundige of de dierenarts.

•   een algemeen lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een dierenarts om eventueel onderliggende 

medische problemen vast te stellen.

•   na deze stappen komen we tot een afronding. de diagnose wordt gesteld en vervolgens wordt samen 

met u een behandelplan voor uw huisdier opgesteld. dit wordt uitgebreid met u besproken. 

 
Na het consult

de gedragskliniek biedt na het gedragsconsult nazorg via een verkort consult op de kliniek, via de telefoon of 

e-mail. ook is het mogelijk dat uw eigen dierenarts of locale gedragstherapeut nazorg biedt.
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Wij behandelen o.a. patiënten met de volgende problemen:

•  agressie naar dieren en/of mensen

•  dwangmatig gedrag 

•  angsten en stress

•  onzindelijkheid

•  hyperactiviteit

• dementie verschijnselen

•  niet alleen kunnen zijn

•  ook behandelen wij eventuele lichamelijke problemen gerelateerd aan gedragsproblemen

Wat gebeurt er tijd
ens een gedragsconsult?

Uw dier wordt tijdens een gedragsconsult zowel lichamelijk als gedragsmatig onderzocht. vervolgens  

bepalen we samen met u de verdere behandeling. Houdt u er rekening mee dat een eerste consult  

ongeveer anderhalf uur duurt.

GedraGskliniek / Hond, kaT en papegaai

procedures / op een riJ
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en dept. dier in wetenschap en maatschappij

geDragsproblemen  

met uw honD, Kat of 
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de gedragskliniek voor dieren 

in goede Handen 

Voor de behandeling van uw hond of kat is het noodzakelijk dat u een verwijs-

brief heeft van uw dierenarts. Voor de behandeling van uw papegaai is een  

verwijsbrief van uw dierenarts echter niet noodzakelijk!

Gedragsconsulten uitgevoerd door de Gedragskliniek voor Dieren worden  

vergoed door enkele huisdierverzekeringen. 

Consultdagen hond en kat: dinsdag van 8:15 – 14:15 uur

Telefonisch spreekuur: maandag en donderdag tussen 12:30 – 13:00 uur

Tel.nr.: 030-2534784 | e-mail: gedraghondkat.dgk@uu.nl

Consultdagen papegaai: woensdag- en vrijdagmiddag van 13:30 -16:30 uur

Telefonisch spreekuur: elke werkdag tussen 13:30 – 14:30 uur

Tel.nr.: 030-2531799 | e-mail: gedragpapegaai.dgk@uu.nl 

Universiteitskliniek voor gezelschapsdieren | adres Yalelaan 108 | 3584 cm Utrecht

www.uu.nl/diergeneeskunde/gedragskliniek

U kunt gratis parkeren bij de Universiteitskliniek kliniek voor gezelschapsdieren.

Androclusgebouw 

Nieuw Gildestein 

GEZELSCHAPSDIEREN

Kliniek Paard Heelkunde 

Jeannette Donker- 
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deur. Een gezellige periode voor ons, maar helaas niet voor sommige van 
onze huisdieren. Veel honden en katten zijn bang voor vuurwerk. 
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Wij onderscheiden een lange termijn (ruim van te voren) en korte termijn 
(kort van te voren) aanpak bij dit probleem. Onze voorkeur gaat daarbij 
altijd uit naar de lange termijn, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd 
uitvoerbaar. 

Lange termijn aanpak: Ruim van tevoren 
trainen op geluiden
Mocht een eigenaar zich ruim voor oud en nieuw melden bij uw praktijk 
dan kunt u de eigenaar aanraden om het huisdier te gaan trainen.  
Voor het trainen van geluiden zijn speciale CD’s met geluiden op de  
markt (b.v. “Help! Ik ben bang voor onbekende geluiden”, Uitgeverij Libre: 
www.libre.nl). 

De trainingstechniek die moet worden toegepast, is een combinatie van 
progressieve desensitisatie en counter conditioning wat betekent dat 
een geluid, in dit geval vuurwerkgeluid, geleidelijk aan moet worden 
toegediend aan de hond of kat en dat aan de aanvankelijke aversieve 
stimulus een positieve associatie wordt gekoppeld. Met behulp van 
geluidsfragmenten op de CD kan het geluid geleidelijk aan worden 
toegediend en opgevoerd. Uiteraard altijd met zacht afspelen beginnen. 
Indien het dier niet op het geluid reageert met angstgedrag, kan 
het worden beloond met bijvoorbeeld spel, voer of aandacht van de 
baas. Vervolgens kan het geluid iets harder worden gezet, enzovoorts. 
Afhankelijk van het individu kan dit trainen zo’n zes weken in beslag 
nemen. Voor honden kunnen extra aandachttrainingen en appèltrainingen 
zinvol zijn om de hond meer vertrouwen te geven in de baas en 
leefomgeving. Werkt de CD onvoldoende, dan kan buiten worden getraind 
bijvoorbeeld met behulp van klappertjes uit de speelgoedwinkel, maar let 
wel dat alles in het begin niet te hard klinkt.

Bij een normaliter al angstig dier zou bij die trainingen een eventuele 
ondersteuning van Clomicalm® kunnen helpen, aangezien de 
werkzaamheid hiervan bij angst wetenschappelijk is aangetoond. Dit 
is echter alleen zinvol als de eigenaar op tijd komt met zijn vraag over 
vuurwerkangst, want de effecten van Clomicalm® zijn pas na ongeveer 4 
tot 6 weken te verwachten. 

Korte termijn aanpak: medicatie
Ons standaard advies voor de korte termijn aanpak is een kortstondig 
gebruik van de medicatie Alprazolam. Alprazolam is verkrijgbaar als 
humane medicatie onder de naam Alprazolam bij de AUV in 0.25 en 0.5 
mg tabletten. De anxiolytische werking van Alprazolam is wetenschappelijk 
goed onderbouwd. Hiermee kan op de dag van het afsteken van het 
vuurwerk begonnen worden, maar bij voorkeur een dag ervoor.
Waarschuwing: Alprazolam is recentelijk ook als slow releaser op de 
markt gebracht voor humaan gebruik onder de naam van Xanax®. Over 
het gebruik bij hond en kat is onvoldoende bekend. Deze pillen mogen 
bovendien nooit worden geknipt of gebroken. Er zijn nog voldoende 
generieke middelen voor Alprazolam op de humane markt en vooralsnog 
adviseren wij daarom de retard versie (die ook bij de AUV wordt 
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Een alternatief voor Alprazolam is het wellicht beter bekende Diazepam, 
maar deze medicatie heeft een meer sedatieve en minder anxiolytische 
werking. Alprazolam heeft daarom onze voorkeur. Voor alle bezodiazepines 
geldt dat zij slechts kortstondig mogen worden gebruikt vanwege de zware 
belasting van nieren en lever en andere bijwerkingen.

BESTE LEZER,

Het team van de Gedragskliniek 
voor Dieren biedt u met 
groot plezier onze eerste 
nieuwsbrief aan. Mede door 
uw belangstelling is de 
Gedragskliniek voor Dieren 
in november 2009 geopend. 
Het huidige team bestaat 
uit drie dierenartsen, twee 
gedragsbiologen en een 
psycholoog. We behandelen 
voornamelijk honden en katten, 
maar ook papegaaien. 

Toen wij vorig jaar onze 
deuren openden was de meest 
voorkomende vraag van 
dierenartsen, gedragstherapeuten 
en eigenaren wat te doen met 
vuurwerkangst? Vandaar dat we 
besloten hebben dit het centrale 
thema te maken van onze eerste 
nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief van de 
Gedragskliniek voor Dieren 
zal twee maal per jaar worden 
uitgeven. Wij wensen u veel 
leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

Valerie Jonckheer-Sheehy

Namens het team van de 
Gedragskliniek voor Dieren

Het tea
m van de Gedragsk

liniek voor 

Dieren wenst jullie en
 jullie h

uisdier ee
n 

vrolijk kerstfe
est en

 een gelu
kkig  20

11!

Team van de Gedragskliniek voor Dieren
V.l.n.r.: Isabelle van Eijk (dierenarts), Valerie Jonckheer-Sheehy 
(coördinator, dierenarts), Matthijs Schilder (gedragsbioloog), 
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DIAZEPAM

Werkzame stof; clomipramine hydrochloride
Groep: tricyclische antidepressivum 
Handelsnaam: clomicalm®
Dosering clomicalm® hond: 2-4 mg/kg 2dd PO
Dosering clomicalm® kat: 0.3-0.5 mg/kg 1dd PO
N.B: (1) Lever, nier- en hartfunctie moeten 
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de gedragskliniek biedt na het gedragsconsult nazorg via een verkort consult op de kliniek, via de telefoon of 
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Wij behandelen o.a. patiënten met de volgende problemen:

•  agressie naar dieren en/of mensen

•  dwangmatig gedrag 

•  angsten en stress

•  onzindelijkheid

•  hyperactiviteit

• dementie verschijnselen

•  niet alleen kunnen zijn

•  ook behandelen wij eventuele lichamelijke problemen gerelateerd aan gedragsproblemen

Wat gebeurt er tijd
ens een gedragsconsult?

Uw dier wordt tijdens een gedragsconsult zowel lichamelijk als gedragsmatig onderzocht. vervolgens  

bepalen we samen met u de verdere behandeling. Houdt u er rekening mee dat een eerste consult  

ongeveer anderhalf uur duurt.
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Voor de behandeling van uw hond of kat is het noodzakelijk dat u een verwijs-

brief heeft van uw dierenarts. Voor de behandeling van uw papegaai is een  

verwijsbrief van uw dierenarts echter niet noodzakelijk!

Gedragsconsulten uitgevoerd door de Gedragskliniek voor Dieren worden  

vergoed door enkele huisdierverzekeringen. 

Consultdagen hond en kat: dinsdag van 8:15 – 14:15 uur

Telefonisch spreekuur: maandag en donderdag tussen 12:30 – 13:00 uur

Tel.nr.: 030-2534784 | e-mail: gedraghondkat.dgk@uu.nl

Consultdagen papegaai: woensdag- en vrijdagmiddag van 13:30 -16:30 uur

Telefonisch spreekuur: elke werkdag tussen 13:30 – 14:30 uur

Tel.nr.: 030-2531799 | e-mail: gedragpapegaai.dgk@uu.nl 
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U kunt gratis parkeren bij de Universiteitskliniek kliniek voor gezelschapsdieren.
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     Clomicalm® (Clomipramine hydrochloride) is het eerste keuze middel bij onder 
andere (verlatings)angsten, compulsive disorders en urine markeren bij honden 
en katten. Voor de hond is het middel geregistreerd en inmiddels staat het bij 
veel dierenartspraktijken in het land op de plank. Opvallend is dat veel van de 
naar de Gedragskliniek doorgestuurde patiënten die op Clomicalm® zijn gezet 
door de eigen dierenarts, niet succesvol op de laagste voorgeschreven dosering 
(1 mg/kg, zoals vermeld in de bijsluiter van de fabrikant) blijken te reageren. 
Uit recent wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van dit middel bij 
honden is gebleken dat de werkzame dosering bij deze diersoort is (hoger dan in 
de bijsluiter):
Hond: 2-4 mg/kg 2dd PO
Voor de kat ligt de werkzame dosering op:
Kat: 0.3-0.5 mg/kg 1dd PO
Deze doseringen worden op de Gedragskliniek al jaren succesvol gebruikt. De 
fabrikant van Clomicalm®, Novartis, is op de hoogte maar de bijsluiter kan niet 
zomaar aangepast worden. Daarom willen wij u middels deze nieuwsbrief op 
de hoogte stellen van deze nieuwe inzichten over de werkzame dosering van 
Clomicalm bij hond en kat.
N.B. Clomicalm moet, evenals andere psychofarmaca, altijd in combinatie met 
gedragstherapie worden toegepast. 

In november 2010 gaat bij de afdeling Vogels 
& Bijzondere Dieren van de universiteitskliniek 
van de faculteit Diergeneeskunde een 
onderzoek van start naar de relatie tussen 
verenplukken en omgang met stress bij de 
grijze roodstaart papegaai (Psittacus erithacus). 
Voor dit onderzoek zullen enkele gedragstesten 
worden afgenomen. Het uiteindelijke doel 
van dit onderzoek is om te onderzoeken of de 
reactie van de vogel tijdens gedragstesten een 
voorspellende waarde heeft op de ontwikkeling 
van verenplukken op latere leeftijd. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. 
Yvonne van Zeeland (dierenarts, specialist 
Vogelgeneeskunde in opleiding, AIO) en drs. 
Kirsten van Bokhorst (student diergeneeskunde, 
Excellent Tracé). 
Graag willen wij u uitgebreid informeren over 
dit onderzoek. Tevens zijn wij op zoek naar 
(eigenaren/verzorgers van) grijze roodstaart 
papegaaien die kunnen (en willen) deelnemen 
aan dit onderzoek. Uw medewerking is 
onontbeerlijk! 

Kijk snel op de website:  
www.uu.nl/gedragskliniek

WIST U DAT?
GEDRAGSTESTEN BIJ 
PAPEGAAIEN

EXTRA VOORZORGSMAATREGELEN 
Onderstaand een aantal aanvullende tips om de jaarwisseling voor het 
huisdier makkelijker te maken:
•	 	Laat	de	hond	overdag	extra	lang	uit	(op	een	rustige	locatie	waar	nog	geen	

vuurwerk wordt afgestoken), zodat de hond lekker moe is. 
•	 	Geef	het	huisdier	veel	afleiding.	Begin	hier	al	mee	in	de	middag,	

ruim voordat het vuurwerk begint: bijvoorbeeld met een kauwstaaf, 
voerspelletjes (b.v. een gevulde Kong® voor honden en een gevulde 
Pipolino® voor katten).

•	 Gordijnen	sluiten,	zodat	uw	dier	het	vuurwerk	niet	kan	zien.
•	 	Zet	eventueel	de	radio	of	TV	aan	(let	wel	op	dat	het	geen	programma	is	

met harde geluiden).
•	 	Laat	uw	dier	zelf	een	rustig	plekje	zoeken	en	creëer	verschillende	

keuzemogelijkheden.
•	 Probeer	zelf	zoveel	mogelijk	rustig	te	blijven.
•	 	Bij	gewenst	gedrag,	geen	vertoon	van	angstgedrag,	kan	het	dier	beloond	

worden door middel van voer, spel of aandacht.
•	 	Probeer	uitingen	van	angstgedrag	te	negeren.	Niet	omdat	steun	

geven niet helpt, maar wel om eventuele problemen met aangeleerd 
angstgedrag later te voorkomen. U steunt uw dier overigens ook door het 
preventief af te leiden en samen te spelen, of simpelweg door er te zijn. 
Kiest uw hond er bijvoorbeeld voor om naast u bij de TV te zitten tijdens 
het vuurwerk, laat hem dan gewoon zitten, maar ga hem niet uitgebreid 
aaien en toespreken als hij zit te trillen van angst.

•	 	Bij	zowel	de	korte	als	de	lange	termijn	aanpak	kan	bij	honden	de	
DAP® Dog Appeasing pheromone verdamper en/of halsband worden 
gebruikt en voor katten de Feliway® verdamper. Dit geldt ook voor 
de voedingssupplementen Zylkène® en Telizen® of het Royal Canin 
Calm Diet®. Deze lijken in de praktijk redelijke effecten te boeken bij 
milde angsten. In de literatuur is echter nog niet veel beschikbaar aan 
betrouwbare studies bij situaties met een dusdanig hoog angstniveau 
zoals dat bij vuurwerk soms kan voorkomen. 
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