Dé specialist
in diergedrag

Heeft uw hond last
van stress?

Dé specialist
in diergedrag

Vuurwerkangst
bij honden

Wat zeggen onze klanten?
•	Ik ben enorm blij dat ik deze stap heb genomen
en raad iedereen met een probleem met één of
meerdere dieren aan om contact op te nemen.
•	Ik ben nog steeds verbaasd over het resultaat.
Ontzettend blij dat ik een Tinley-therapeut
heb ingeschakeld.
•	Het was een duidelijk advies, heel toepasbaar,
ben zeer tevreden.
•	De gedragstherapeut heeft mijn leven
veranderd en ik ben haar zeer dankbaar,
ze heeft rust in mijn leven teruggebracht.
•	Het is zo fijn, als je een probleem hebt,
dat er iemand komt die er verstand van heeft,
geduld heeft en positief blijft.

Voorkomen en oplossen

Hulp nodig? Neem contact op!

Fotografie: Ron Baltus, www.ronbaltus.nl

Kijk op onze website tinleygedragstherapie.nl
wie de therapeut in uw regio is, of laat vrijblijvend
een telefonisch bericht achter op onze
informatielijn: 0900 20 20 653 (€0,40 p/min).

Calm Diet van Royal Canin helpt honden om
beter om te gaan met stressvolle situaties zoals
vuurwerk, onweer, een nieuwe huisgenoot,
verhuizing en vakantie. Het kan ook als
ondersteuning worden aanbevolen in combinatie
met gedragstherapie. Je vindt het uitgebreide
Royal Canin assortiment bij de dierenspeciaalzaak
en dierenarts.
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Dé specialist
in diergedrag

Vuurwerkangst
bij honden

Een Tinley-gedragstherapeut geeft inzicht en biedt hulp!

De laatste weken van december: uw
hond wil misschien niet meer naar
buiten en ligt piepend van angst in zijn
mand. Op oudejaarsavond is de angst
zo hevig dat de hond in paniek raakt.
Sommige honden krijgen hiervoor
medicatie. Maar een pilletje heft de
angst niet op, het bestrijdt slechts de
symptomen. Angst is namelijk een
gedragsprobleem en alleen op te lossen
met een training.

Oorzaken

Vuurwerkangst is een
vervelend probleem maar
gelukkig vaak oplosbaar.

Angst voor geluiden kan verschillende oorzaken
hebben. Er kan een genetische aanleg zijn waardoor
honden verschillend op geluiden reageren.
Daarnaast kan socialisatie een rol spelen. Als een
pup in de gevoelige periode te weinig in contact
komt met verschillende prikkels, kan hij op latere
leeftijd sneller angst ontwikkelen. Vaak begint het
gedrag met angst voor een specifiek geluid.
Die angst kan zich echter uitbreiden naar andere
situaties, waardoor de hond ook angstig wordt
voor geluiden die lijken op de geluiden waar de
hond oorspronkelijke angstig voor was.

De oplossing

Waarom een Tinley-gedragstherapeut?

Voor een goede oplossing van het probleem is
het allereerst belangrijk dat de oorzaak wordt
achterhaald. Een Tinley-gedragstherapeut heeft
de juiste opleiding en ervaring om een deskundige
diagnose te stellen. Hierdoor krijgt u inzicht in
het ontstaan van het ongewenste gedrag.
Daarnaast stelt een Tinley-gedragstherapeut
een praktisch plan van aanpak op en leert u hoe
u het gedrag van uw hond kunt veranderen.

Tinley-gedragstherapeuten zijn gediplomeerd en
hebben zeer veel ervaring bij het oplossen van
probleemgedrag. Onderling overleggen ze met elkaar
en delen zij hun kennis. Tinley-gedragstherapeuten
zijn niet alleen deskundig maar ook begripvol;
ze weten hoe moeilijk het kan zijn als een dier
ongewenst gedrag vertoont. In veel gevallen wordt
een gedragsconsult van een Tinley-gedragstherapeut
ook (gedeeltelijk) vergoed door dierenverzekeraars.

Werkwijze
Tinley-gedragstherapeuten werken met
behulp van een gedragsconsult aan huis of op
hun praktijk. In dit consult wordt er zowel naar
uw hond als de leefomgeving van uw hond gekeken
en vindt er een vraaggesprek met u plaats.
Voorafgaand aan het consult ontvangt u een
vragenlijst en wordt u gevraagd een aantal
observaties te doen. Na het consult ontvangt u de
diagnose en het plan van aanpak op papier en wordt
er nazorg geboden bij de uitvoering van de adviezen.

Hulp nodig? Neem contact op!
Veel hondeneigenaren gingen u voor en zijn tot hun
tevredenheid geholpen met advies en begeleiding.
Kijk op onze website tinleygedragstherapie.nl
of bel onze informatielijn: 0900 20 20 653 (€ 0,40 p/min).

Meer weten over gedragsproblemen?
· mijnhondisbang.nl
· mijnhondisdominant.nl

