
Hoe te handelen bij een vermissing 

 

Verschillende redenen waarom een hond vermist raakt 

 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. 

 Het blijkt zelfs te gebeuren dat je dier wordt gestolen.  

Vermist tijdens een wandeling 

 Ga  terug naar de plek waar je je hond het laatst gezien hebt en leg hier iets neer met de geur van thuis.   

 Roep of fluit je hond, maar blijf wel op dezelfde plek staan. Door het bos hollen of fietsen en steeds 

roepen is zinloos, de hond kan zich dan niet goed oriënteren. Of hij komt op de plek aan waar hij het 

fluitje hoorde en jij bent dan alweer weg. 

 Naast plek waar ze jou het laatst gezien hebben, lopen honden ook vaak terug naar de auto. Reden om de 

auto te laten staan en ander vervoer te regelen, want anders gaat de hond verder zoeken als de auto niet 

gevonden wordt, en nog meer verdwalen. 

 Maar vooral als de hond net in Nederland is, en nog geen binding met de baas en met de omgeving heeft, 

is snelle actie geboden.  

Maak een flyer  

 Zet er een of twee duidelijke foto’s van de hond op  

 Naam van de 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) 

 Plaats van verdwijning en evt. plaats waar het laatst gesignaleerd 

 Noteer het chipnummer van de hond (voor de instanties) 

 Telefoonnummer van een kontaktpersoon 

 Op www.amivedi.nl  kun je ook een vermissingsposter maken. 

Verspreiding van de flyer 

 Verspreid de flyer onder hondeneigenaren, ze zijn het vaakst buiten en het meest bereid om te helpen. 

 Verspreid de flyer huis aan huis, spreek mensen aan, vraag hen de flyer voor het raam te hangen. 

 Hang de flyers op in supermarkten, winkelcentra, bushaltes, dierenartsen, hondenscholen, dierenwinkels, 

aan bomen en lantaarnpalen, etc.   

 Voor flyers in de buitenlucht: doe ze in eem plastic hoesje ivm de regen. 

 Verspreid de flyer per email en vraag mensen de flyer weer door te sturen. 

 Maak gebruik van de Social Media (Hyves, Facebook, Twitter, Hondenforums, Buurtlink) 

 Ben je recentelijk verhuisd: benader de nieuwe bewoners van je vorige huis. 

http://www.amivedi.nl/


 

Informeer de volgende instanties: 

 De stichting waar de hond vandaan komt 

 De Dierenambulance 

 Dierenasiel 

 Amivedi, tel 0900-2648334 of kijk op www.amivedi.nl voor een regionaal tel.nr. 

 Dierenartsen  

 Gemeentediensten, zoals de milieudienst en de gemeentereiniging 

 Politie 

 NDG, de Nederlandse Databank Gezelschapdieren, waar je hond met zijn chip geregistreerd staat. Tel. 

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

 

Diverse sites:  

www.honden.nl/Dierenasiel/Vermist/ 

www.vermistedierenregister.nl 

www.dierenvermistonline.nl  

www.daisyweb.nl 

www.petlook.nl 

www.dierencentrale.nl 

www.hondenforum.nl  

www.buitenlandsehondenforum.nl  

 

Co rdinatie 

 Wijs één iemand aan als centraal aanspreekpunt en maak duidelijk hoe hij/zij te benaderen is.  

 Bundel alle tips en gebruik een kaart (te denken valt ook aan google-maps) om een goed overzicht te 

krijgen van de meldingen waar de hond gesignaleerd is. Zorg dat de informatie die je geeft altijd up-to-

date is.  

 Zorg dat je een lijst bijhoudt met de plaatsen waar je de informatie neerzet of achterlaat.  

 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. 

 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. 
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