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Ingepakt tegen vuurwerk
door Jan Colijn:
De eerste resultaten zijn dusdanig hoopgevend dat ook dierenartsen ermee werken. Het
voorkomt dat viervoeters met allerlei pillen moeten worden gedrogeerd. Bovendien kan het shirt
soelaas bieden bij onweer.

Het Diergeneeskundig Centrum in Winterswijk zegt hoge
verwachtingen te hebben van het Thundershirt. Volgens dierenarts
Saskia Rijpert is het principe van het Thundershirt gebaseerd op
het inbakeren van kinderen zoals dat vroeger gebeurde. ,,Het is
algemeen bekend dat bondage bij kinderen rustgevend werkt.
Maar ook bij dieren hebben we hier ervaring mee in onze praktijk.
Als een hond stijf van de stress op de behandeltafel staat en je pakt
‘m stevig vast, dan wordt-ie vaak rustig.
Daarnaast worden er bij honden ook goede resultaten bereikt met
diverse massagetechnieken.”
Groot voordeel volgens de dierenarts is dat het shirt meteen inzetbaar is. Als je bij honden die
bang zijn voor vuurwerk echt resultaat wilt boeken, zou je al in de zomer met allerlei cursussen
moeten beginnen. Maar de meeste baasjes komen pas in actie als het geknal begint.
Bijkomend voordeel van dit shirtje is dat de hond niet wordt belast. Het dier kan het shirt langere
tijd aan houden, terwijl je een hond onmogelijk dagenlang met pillen kunt versuffen.”
Het is in principe ook geschikt voor katten, maar aangezien de problemen het grootst zijn bij
honden worden ze vooral daarvoor gebruikt, aldus mevrouw Rijpert.
Volgens de Achterhoekse dierenarts moet de komende jaarwisseling als een proefperiode worden
gezien, vandaar dat we na oud en nieuw onder onze klanten een belronde houden om te kijken
hoe de Thundershirts bevallen. Maar aangezien ze uit Amerika zijn over komen waaien, gaan we
ervan uit dat ze er daar al goede ervaringen mee hebben opgedaan.
Irene van Helden van importeur Altranet laat weten dat het Thundershirt niet alleen gebaseerd is
op het principe van het inbakeren van baby’s, maar ook op een soort massage volgens de
zogeheten TTouch-methode, waarmee in de VS goede resultaten worden geboekt.
We bieden ze nog maar sinds oktober te koop aan, maar nu al hebben we circa 800 exemplaren
verkocht.”

