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Ontsnapte en vermiste honden 
Helaas ontsnappen buitenlandse honden vaker dan Nederlandse honden, simpelweg 
al omdat ze niet gewend zijn aan de Nederlandse woonomgeving. Via het 
Buitenlandse Hondenforum zijn veel tips verzameld van ervaringsdeskundigen om 
zowel het ontsnappen tegen te gaan als om een ontsnapte hond weer te vinden. De 
tips zijn verzameld via het buitenlandse hondenforum 
(www.buitenlandsehondenforum.nl) en op een rijtje gezet door Jacqueline 
(www.buzhonden.nl) Nathalie en Birgitta – met dank! 
 
1 Tips om ontsnappingen tegen te gaan 
Met enige regelmaat raken er net aangekomen honden in Nederland zoek. Soms met 
dagenlange zoekacties die dan gelukkig het terugvinden van de hond tot gevolg 
hebben, maar helaas hebben we ook de dood van een hond moeten betreuren. 
Wellicht klinken sommige tips wat overdreven in de oren, maar ze zijn gebaseerd op 
de echte ervaringen, en elke ontsnapping van een net aangekomen hond is er één 
teveel. Iedereen is vrij om de tips te gebruiken en er maximaal voordeel mee te 
doen! Laat de adoptanten deze tips doornemen vóórdat de hond wordt opgehaald. 
Onderweg kijkt men er toch niet naar, dan zitten de adoptanten te genieten van hun 
nieuwe huisgenoot... 
 
Diverse situaties 
Er zijn diverse situaties te bedenken waarbij een hond kan ontsnappen, het meest 
kritieke punt is over het algemeen het uit de bench halen van de hond bij aankomst. 
Voor elke situatie kan men voordeel doen met de volgende tips van 
ervaringsdeskundigen: 
1. Honden die aankomen op een vliegveld en door de adoptanten worden afgehaald 
in de aankomsthal van de luchthaven. 
2. Honden die aankomen op een vliegveld, en door een stichting worden opgehaald 
en in opvang gaan of door naar adoptanten worden gebracht in het land. 
3. Aankomsten per auto of busje waar vandaan de honden worden getransporteerd 
naar opvanggezinnen, vaak ontmoet men elkaar op een bepaald punt zoals een 
parkeerplaats. 
4. Net geadopteerde honden die door de nieuwe baasjes opgehaald worden bij het 
opvanggezin en die op weg gaan naar hun nieuwe thuis. 
5. De eerste dagen van de nieuwe hond bij het adoptiegezin. 
 
Karakter 
Buitenlandse honden zijn doorgaans geen standaard 'ik vind alles leuk hondjes' en ze 
kunnen ook erg vindingrijk zijn in het ontsnappen. Sommige honden (vooral de 
windhond-achtigen) zijn ware houdini’s! En ook dient men zich te realiseren dat de 

http://www.buitenlandsehondenforum.nl/
http://www.buzhonden.nl/
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hond totaal van slag kan zijn van het reizen en in een onbekende omgeving te zijn 
en er hoeft maar iets kleins te gebeuren en de hond gaat er van schrik vandoor. 
 
Hondennaamplaatje 
Zorg voor een naamplaatje met een mobiel nummer er op dat direct (dus niet 
dagen later!) aan halsband of nog liever het tuig van de hond kan worden bevestigd. 
Dit kan eenvoudigweg een sleutellabeltje zijn dat met de hand wordt ingevuld, maar 
ook het merk RogzforDogz heeft een mooi kliksysteem ontworpen. 
 
Halsbanden en tuigjes  
Naar aanleiding van de vele tips ten aanzien van halsbanden en tuigjes is het  meest 
veilige situatie om de hond een halsband én een tuig om te doen, en dan een riem 
aan zowel halsband als tuigje vast te maken. 
Een halsband alleen geeft de hond teveel mogelijkheden om z’n kop er uit te 
wringen. Teveel mensen doen de halsband niet strak genoeg om, of nog erger ze 
maken ze weer losser nadat een medewerker van een stichting ze goed passend 
heeft om gedaan, want ze vinden het zielig voor de hond (maar wij vinden een 
ontsnapte of doodgereden hond veel zieliger!). Het beste is te kiezen voor een 
slippende of een half-slippende (ook wel half-choke genoemde) halsband. 
Wat betreft de tuigjes zijn er globaal twee typen. Het ene is een zogeheten 
instapmodel dat als een soort van achtje boven op de schouderbladen van de hond 
samenkomt. Hier kan een hond uit ontsnappen als ie loodrecht achteruit schiet 
tegenover degene die de riem in handen heeft. Het andere soort tuig ziet er op de 
schouderbladen van de hond uit als een gekantelde letter H en gaat over kop van de 
hond om het aan te trekken en omsluit de voorhand van de hond. Hier zijn de beste 
ervaringen mee opgedaan. RogzforDogz heeft uitstekende tuigen. Uiteraard moet 
een tuigje net als een halsband goed passend zitten en niet te los en zit er het liefst 
een extra slotje op om de sluiting te vergrendelen.  
Als een hond al een tuigje omheeft bij aankomst in Nederland dient te worden 
gecheckt of het tuigje nog heel is en niet stiekem kapot geknaagd. Zelfs daar zijn 
ervaringen mee!  
 
Tuigje omdoen 
Het moeilijkste moment is uiteraard het moment dat de hond het tuigje om wordt 
gedaan als de hond aankomt zonder tuigje. De meeste ideale situatie is natuurlijk dat 
de hond al arriveert per vliegtuig of autobus met een goed passend en intact en 
stevig tuigje. Al komt de adoptant zelf met een mooi tuigje aan, dan nog is het 
handig als stichtingen diverse tuigjes bij zich hebben voor het geval het tuigje niet 
passend te krijgen is. Als de hond uit de skykennel wordt gehaald en er wordt een 
tuigje om gedaan dan is het zaak om de hond geen seconde uit het oog te verliezen 
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en bescherm hem op dat moment tegen goedbedoelde knuffels en flitslichtjes van 
camera’s. 
 
Het moment van aankomst na de reis 
In de eerste plaats een tip om de skykennel bij vertrek uit het land van herkomst 
goed af te sluiten met een tie-rip, want honden zijn soms veel slimmer dan wij 
denken. Haal bij voorkeur de hond niet uit de skybox op de luchthaven of een 
parkeerplaats, maar neem de skybox mee naar de eigen auto en haal dan pas de 
hond er uit en plaats hem direct in de auto aan een gordel of in een bench. Of kies 
er voor om de hond naar de auto te dragen in plaats van in de skykennel te 
vervoeren. Het mooiste is als men dan samen is, de een houdt de hond vast, de 
ander doet de deur open. Wat betreft bij aankomst de hond even de benen laten 
strekken en een plas laten doen, is het advies om geen énkel risico te nemen en 
direct naar huis te rijden. Zielig voor de hond? Opnieuw vinden we een ontsnapping 
zieliger. 
 
In en rondom het huis 
Controleer het huis goed op ontsnappingsmogelijkheden. Wist u dat er ooit een 
hondje is ontsnapt door een kattenluikje! Let ook goed op de toegangsdeuren van 
het huis, werk het liefst met een sluis, dus eerst de ene deur weer dicht voordat de 
andere deur opengaat. Of kies bij gebrek aan een sluis  er voor om bij om meerdere 
bezoekers, de mensen één voor één binnen te laten en dus na iedere bezoeker de 
deur sluiten. Ook uit tuinen zijn de nodige honden ontsnapt en het is niet voor niets 
dat stichtingen mensen verzoeken hun tuin ‘windhondproof’ te maken bij adoptie van 
dit type hond. Het zal de eerste hond niet zijn die uitbreekt, een schutting van 1.80 
meter is níets voor dit soort honden. Enkele tips zijn om het hekwerk te bekleden 
met glad windzeil of om het hekwerk bovenaan een stukje naar binnen te laten 
buigen. Let ook op afvalcontainers die tegen de schutting aan staan en die als 
‘springplankje’ kunnen dienen. Laat de hond dus niet zonder toezicht in de tuin 
zolang deze niet buitenlandertjesproof is. 
 
De eerste periode uitlaten 
Hou de hond de eerste periode aan de lijn met de instructies zoals beschreven bij 
‘halsbanden en tuigjes’ en bij ‘hondennaamplaatje’. Laat zo snel mogelijk de chip op 
je eigen adres registreren. Loop in het begin steeds dezelfde route, zodat de hond 
snel de weg naar huis leert kennen en verwen de hond thuis meteen met wat 
lekkers. Hou rekening met het feit dat de hond niet in Nederland is gesocialiseerd en 
kan schrikken van zaken die hier heel gewoon zijn. Een tip kan zijn om op een 
rustiger tijdstip te gaan wandelen als de hond erg gestrest is, bijvoorbeeld heel vroeg 
of heel laat. Denk de eerste periode zeker niet te snel dat de hond al los kan. En 
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tenslotte de belangrijkste tip voor de eerste periode is: geniet van je nieuwe hondje 
en word een supereenheid zodat er geen reden meer is voor ontsnappen! 
 
2 Hoe te handelen bij een vermissing 
Er zijn verschillende redenen waarom een hond vermist kan raken. De hond kan 
ergens van schrikken en wegrennen, de hond kan uit huis of de tuin ontsnappen, 
een reu kan achter de geur van een loops teefje gaan en het blijkt zelfs te gebeuren 
dat je dier wordt gestolen. 
Wat dan ook de reden is, je wil je hond zo snel mogelijk weer veilig thuis. Is je hond 
vermist geraakt tijdens het wandelen: ga dan terug naar de plek waar je je hond het 
laatst gezien hebt en leg hier iets neer met de geur van thuis. Ben je recentelijk 
verhuisd: benader de nieuwe bewoners van je vorige huis. Maar vooral als de hond 
net in Nederland is, en nog geen binding met de baas en met de omgeving heeft, is 
actie geboden. Hoe pak je dit het beste aan? 
 
Op het Buitenlandsehondenforum zijn de volgende tips verzameld: 
Maak een kleuren-flyer om in de wijk te verspreiden als je hond in een 
woonwijk vermist wordt. 

• Zet er een of twee duidelijke foto’s van de hond op  
• Naam van de hond, leeftijd hond 
• Korte omschrijving van de hond. Niet te gedetailleerd, misschien herkent 

iemand dan de hond niet als een detail niet overeen komt. 
• Korte omschrijving van het te verwachten gedrag (bijv. angstig, of komt op 

een koekje af) en ook hoe je de hond het beste kan benaderen 
• Datum van verdwijning 
• Plaats van verdwijning en evt. plaats waar het laatst gesignaleerd 
• Noteer het chipnummer van de hond (voor de instanties) 
• Naam en telefoonnummer van een contactpersoon, email-adres, woonadres 
• Verspreid de flyer huis aan huis, spreek mensen aan, vraag de flyers voor het 

raam te hangen   
• Hang de flyer in je auto op en mobiliseer je vrienden/collega’s dat ook te doen 
• Hang de flyers op in supermarkten, winkelcentra, bushaltes, dierenartsen, 

lantaarnpalen, in bomen, benzinestations, hondenscholen, dierenwinkels, 
bibliotheek etc. Voor de op te hangen flyers in de buitenlucht: doe ze in een 
plastic hoesje ivm regen.  

De flyer kun je ook per email verspreiden, vraag mensen de flyer door te sturen naar 
anderen. Maak gebruik van sociale netwerken op internet, denk aan Hyves, Twitter, 
Facebook, Buurtlink en hondenforums. 
 
Informeer de volgende instanties: 

• De stichting waar de hond vandaan komt 
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• De Dierenambulance http://www.fdn.nl/  
• Dierenasiel http://www.dierenasiels.com/ 
• Amivedi, tel 0900-2648334 of kijk op www.amivedi.nl voor een regionaal 

telefoonnummer 
• Dierenbescherming www.dierenbescherming.nl – liefst bij het lokale ‘loket’ 
• Dierenartsen  
• Gemeentediensten, zoals de milieudienst en de gemeentereiniging 
• Politie 
• http://www.gevondenenvermistehuisdieren.nl/index.php?item=view_class&id

=18760 
• http://twitpic.com/3qpzkm/full 
• http://kopen.marktplaats.nl/dieren-en-toebehoren/vermiste-en-gevonden-

dieren/c423.html 
• http://twitpic.com/47gt1t/full 

Handige links:  
• http://www.dierenvermistonline.nl/ 
• www.petmaxx.com 
• http://www.tierschutz-hennef.de/suchdienst/such_infoseite.htm 

Als de hond gechipt is of aangemeld is bij een Databank dan de vermissing 
doorgeven  aan de desbetreffende organisatie.  

• Algemene website: http://www.chipnummer.nl/  
• NDG, de Nederlandse Databank Gezelschapdieren, waar je hond met zijn chip 

geregistreerd staat. Tel. 0900-4040456, e-mail: 
info@databankgezelschapsdieren.nl 

• http://www.dierkwijt.nl  
• http://www.stichtingchip.nl/ 
• http://www.ndg.nl/ 
• http://www.backhomeclub.nl/ 
• http://www.petlook.nl/ 
• http://www.animalalert.nl/ 

 
Sein de Europese databank in:  

• https://petbase.eu/  
• http://www.europetnet.com/Home.aspx 

 
Voor in Duitsland:  

• www.tasso.net 
Voor in België  

• www.bello.be 
 

http://www.fdn.nl/
http://www.dierenasiels.com/
http://www.amivedi.nl/
http://www.dierenbescherming.nl/
http://www.gevondenenvermistehuisdieren.nl/index.php?item=view_class&id=18760
http://www.gevondenenvermistehuisdieren.nl/index.php?item=view_class&id=18760
http://twitpic.com/3qpzkm/full
http://kopen.marktplaats.nl/dieren-en-toebehoren/vermiste-en-gevonden-dieren/c423.html
http://kopen.marktplaats.nl/dieren-en-toebehoren/vermiste-en-gevonden-dieren/c423.html
http://twitpic.com/47gt1t/full
http://www.dierenvermistonline.nl/
http://www.petmaxx.com/
http://www.tierschutz-hennef.de/suchdienst/such_infoseite.htm
http://www.chipnummer.nl/
mailto:info@databankgezelschapsdieren.nl
http://www.dierkwijt.nl/
http://www.stichtingchip.nl/
http://www.ndg.nl/
http://www.backhomeclub.nl/
http://www.petlook.nl/
http://www.animalalert.nl/
https://petbase.eu/
http://www.europetnet.com/Home.aspx
http://www.tasso.net/
http://www.bello.be/
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Sein tenslotte de diverse sites in:  
www.honden.nl/Dierenasiel/Vermist/ 

• www.vermistedierenregister.nl 
• www.dierenvermistonline.nl  
• www.daisyweb.nl 
• www.petlook.nl 
• www.dierencentrale.nl 

 
Er komen meldingen binnen: 

• Zorg dat je een apart logboek hebt, bijv. een nieuw schrift of kladblok en 
schrijf iedere melding op: waar is de hond gezien, straat, plaatsnaam, welke 
richting is de hond opgelopen, hoe zag de hond eruit, hoe laat? 

• Wijs één iemand aan als centraal aanspreekpunt en maak duidelijk hoe hij/zij 
te benaderen is. Dit persoon moet alle telefoontjes binnenkrijgen (en die moet 
dus ook bij de telefoon blijven of een mobiel meenemen) en de meldingen op 
een kaart aanstippen, bv. Google-maps. Een ontsnapte hond heeft een 
bepaald patroon in routes. Dat kun je ontdekken met alle meldingen, zodat je 
het dier kunt onderscheppen. Het werkt heel goed om een andere hond te 
gebruiken als ‘lokmiddel’.  

• Zorg dat de informatie die je geeft of gegeven hebt altijd up-to-date is. Hou 
mensen op de hoogte die meehelpen met zoeken.  

• Als een hond in een bepaalde wijk vaker gezien wordt, plaats dan een 
voederstation om de hond te lokken. Als het mogelijk is, regel een vangkooi 
voor de hond en doe er extra lekker voedsel in.  

 
Na een paar dagen vermist 
Is je hond na enkele dagen nog niet gevonden? Probeer lokale media te benaderen, 
denk aan wijkkranten en regionale radio en televisie. Blijf in contact met de stichting, 
dierenasiels, dierenartsen en politie en zorg dat je online de melding up-to-date 
houdt. Zorg dat je een lijst bijhoudt met de plaatsen waar je de informatie neerzet of 
achterlaat. Bedenk dat een hond per dag 15 km kan afleggen! 
 
Vangkooien 
Op een moment dat een hond angstig is en het is bekend waar de hond zich 
ongeveer ophoudt, dan verdient het aanbeveling om enkele vangkooien te plaatsen 
met voer erin. Om aan vangkooien te komen, zijn er diverse mogelijkheden. De 
meeste dierentuinen en dierenambulances zullen bereid zijn (gratis of tegen huur of 
borg) vangkooien uit te lenen. Daarnaast zijn kooien te leen via 
www.dierenproject.nl of via Amivedi (huren). Tot slot kun je ook vangkooien kopen  
via bv. www.wildvallen.nl of http://shop.dierenspecialist.nl  
 

http://www.honden.nl/Dierenasiel/Vermist/
http://www.vermistedierenregister.nl/
http://www.dierenvermistonline.nl/
http://www.daisyweb.nl/
http://www.petlook.nl/
http://www.dierencentrale.nl/
http://www.dierenproject.nl/
http://www.wildvallen.nl/
http://shop.dierenspecialist.nl/
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Hond is weer gevonden! 
Is je hond weer veilig thuis bij jou? Meld overal dat de hond er weer is. Neem ook de 
moeite om de flyers weg te halen waar ze verspreid zijn. 

 
 
Deze informatie is beschikbaar via Animal Foundation Platform op de website: 
www.animalfoundationplatform.nl  
 

 

 

http://www.animalfoundationplatform.nl/

