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Geluidstraining (voor o.a. vuurwerkangst) 

www.dogstrust.org.uk/help-advice/dog-behaviour-health/sound-therapy-for-pets     

Op deze site kunt u gratis geluiden downloaden van o.a. vuurwerk en onweer. 

Met deze training moet u minimaal 2 maanden voor het “geluiden-seizoen” beginnen.             
De trainingssessies moeten kort zijn (max. 5 min) en 8-12 x per week ingezet worden. Nooit 
meer dan 3 trainingssessies op 1 dag houden. De trainingssessies moeten minstens 4 uur uit 
elkaar liggen. Het is niet erg als gedurende de trainingsperiode een dag wordt overgeslagen. Dit 
programma duurt ongeveer 1-6 weken. 

Speel het geluid af op een zo laag mogelijk volume dat :        

-  Geen aanhoudende reactie geeft.                      
-  Een oriënterende respons geeft van korte duur (uw huisdier draait zich naar het geluid toe).                                                                                                                                                   
-  Een korte angst respons geeft die maar 10-30 seconden duurt. 

Geef uw hond tijdens het afspelen van de geluidsopname zeer waardevolle beloningen. Iets dat 
hij/zij heel erg lekker vindt.        
Als het om vuurwerk- of onweergeluiden gaat, geef dan de beloning na een harde knal. U kunt 
b.v. ook een balspel als beloning gebruiken, als uw huisdier hier van houdt. Houdt uw hond van 
werken dan kunt u ook verschillende commando’s geven als: zit, af, blijf enz., tijdens de 
geluidsopname. 

Zodra uw hond geen verschijnselen van angst meer vertoont, ook andere activiteiten wil 
uitvoeren (voedsel, spel, commando’s), zijn/haar lichaamshouding geen angst meer aangeeft 
en hij/zij niet vocaliseert tijdens het geluid op laag volume, verhoog dan het volume van de 
geluidsopname met een fractie.     

Laat uw hond 10-30 seconden wennen aan het hogere volume, voor u uw huisdier benadert 
met beloningen en rustige commando’s. Zodra dit goed gaat, kunt u proberen een spelletje met 
hem te spelen. Als de training verder gaat, kunt u het volume van de opname verder opvoeren, 
totdat luide geluiden kunnen worden afgespeeld zonder een angstreactie op te wekken.  
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