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Medicatie bij ‘vuurwerkangst’: 
Voor de optimale begeleiding van een dier met angst voor harde geluiden is een uitgebreide 
anamnese en gedragsdiagnostiek onontbeerlijk. Het is daarbij van belang om onderscheid te maken 
tussen de begeleiding  van een dier met een angststoornis en een dier dat ’even’ een heftige 
schrikreactie geeft bij de klap van een vuurpijl. Gezien de risicofactoren voor het ontstaan van angst 
voor harde knallen is preventie van groot belang bij de jonge hond of kat. Ook kunnen eigenaren zelf 
veel doen om de jaarwisseling voor hun dier zo ontspannen mogelijk te laten verlopen. Tijdig 
behandelen van angst voor hard(e) geluid(en) kan veel leed voorkomen. Nadere informatie hierover 
leest u in de infobrief ‘Preventie van (vuurwerk)angst ’van de Gedragskliniek voor Dieren.  
 
In individuele gevallen kan het nodig zijn om het dier met medicatie te ondersteunen om beter om te 
gaan met harde knallen en  vuurwerk. Het kan de vuurwerkangst echter niet volledig wegnemen of 
oplossen. De hond zal daarom ook mét medicatie milde spanningssignalen en opwinding blijven 
tonen bij harde knallen en vuurwerk. Daarbij zijn alle mogelijke voorzorgsmaatregelen die eigenaren 
zelf kunnen nemen op zijn minst net zo belangrijk om te zorgen dat hun dier een rustige 
jaarverwisseling heeft. 
 
Sileo 
Sileo is geregistreerd voor honden ter vermindering van acute angst en stress die samenhangt met 
geluid, zo ook bij geluid door vuurwerk. Dit is een gel die dexmedetomidineHCl 0,1mg/ml bevat. Het 
dient te worden toegediend op het mondslijmvlies. De dosering die de fabrikant aangeeft voor deze 
toepassing is 125 microg/m2, wat overeenkomt met circa 5-9,5 mg/kg (met hogere doseringen 
naarmate de hond kleiner is); dit is ook de achtergrond van de steeds bredere gewichtsklasse per 
doseerstip van 0,25ml. Na toediening op het mondslijmvlies komt circa 28% in de algemene 
circulatie. Bij het gebruik van dexmedetomidineHCl als preanestheticum is de geregistreerde 
dosering 375 microg/m2 bij i.v. toediening. Hierbij komt 100% in de algemene circulatie. De 
toepassing op het mondslijmvlies in de geadviseerde dosering resulteert in een veel lagere 
(28%*33%= 9%) plasmaconcentratie, waardoor het risico op diepe sedatie verwaarloosbaar is. Bij het 
abusievelijk doorslikken van Sileo zal de biologische beschikbaarheid bijna nihil zijn en dus geen 
farmacologische effecten hebben. Raadpleeg voor uitgebreidere informatie over dit product de 
registratietekst. Ook kunt u de fabrikant, Orion Corporation, vragen om informatie als deze niet in de 
registratietekst te vinden is.  
Vanuit wettelijk oogpunt is Sileo de eerste keuze bij honden met vuurwerkangst, dit 
diergeneesmiddel is bovendien speciaal bedoeld voor en onderzocht op effectiviteit en veiligheid bij 
deze indicatie. 
Voor katten is geen diergeneesmiddel geregistreerd voor angst en stress door geluid. Sileo kan 
volgens de cascade worden toegepast. Voor de kat kan eenzelfde dosering worden aangehouden als 
voor honden <5,5kg. 
 
Pexion 
Pexion is behalve voor epilepsie ook geregistreerd voor het verminderen van onrust en angst 
geassocieerd met een fobie voor harde geluiden bij honden. Hierbij wordt geadviseerd twee dagen 
voor het verwachte geluidsmoment te starten met Pexion en dit te geven tot het eind van het 
geluidsmoment. Er wordt in de registratie voor gewaarschuwd dat het toepassen van Pexion kan 
leiden tot toename of vermindering van mate van agressie.  
 
 
  



 
Alprazolam 
Er kunnen redenen zijn dat Sileo en Pexion voor een specifieke patiënt niet geschikt is, bijvoorbeeld 
omdat het onvoldoende effectief is gebleken bij deze patiënt, de contra-indicaties van toepassing zijn 
(met name ernstige hart- en vaatziekte, terminaal nier- of leverfalen en bij Pexion ook agressie 
problemen) of bij een te groot risico op foutieve dosering van Sileo, omdat het aanbrengen van de 
gel soms lastig uitvoerbaar kan zijn. 
Een alternatief voor deze patiënten is alprazolam. Voor informatie over onder andere dosering van 
dit humaan geregistreerde product bij de hond kunt u de bijsluiter van de Apotheek faculteit 
Diergeneeskunde raadplegen.  
https://www.uu.nl/organisatie/apotheek-diergeneeskunde/bijsluiters 
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