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Help, mijn buitenlandse hond 
is ontsnapt!  
 
Hoe het ontsnappen van uw (buitenlandse) hond te 
voorkomen en wat zijn de beste mogelijkheden om uw 
ontsnapte hond terug te vinden. 
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Animal Foundation Platform 
Animal Foundation Platform (AFP) is een onafhankelijk platform voor stichtingen die zich 

inzetten voor zwerfhonden en zwerfkatten in het buitenland. AFP is in oktober 2010 opgericht. 

De doelstelling van het Animal Foundation Platform is het creëren van een nauwe 

samenwerking tussen stichtingen welke zich bezighouden met de zwerfdierenproblematiek. Op 

deze manier worden de aanwezige kennis, de financiële middelen en hulpgoederen optimaal 

gebruikt om het welzijn van zwerfdieren te vergroten en wordt er een efficiënte bijdrage 

geleverd aan oplossingen ter plaatse.  

AFP zet zich in door het ondersteunen van buitenlandse asielen en zwerfdierorganisaties, door 

het aanbieden van educatie en educatiemateriaal, door het ondersteunen van sterilisatie-

projecten en het helpen van zwerfhonden en –katten in nood. Om tot structurele en duurzame 

oplossingen te komen voor de zwerfdieren problematiek stimuleren wij alle vormen van 

castratieprojecten (chirurgisch: ABC (Animal Birth Control), CNVR (collect, neuter, vaccinate & 

return) en TNR (trap, neuter & return) en niet-chirurgisch).  

AFP heeft als missie: 

1. het stimuleren van de samenwerking tussen organisaties die zich bezig houden met 

zwerfdieren (het effect van het totaal is groter dan de optelsom van de individuele 

organisaties), 

2. het bieden van praktische hulp aan alle deelnemende organisaties door het geven van 

informatie, uitwisselen van kennis, kunde, materialen en financiële middelen 

3. het geven van bekendheid aan het zwerfdierenprobleem door middel van lokale, 

regionale en mondiale acties, 

4. het bundelen van de krachten, zodat de aangesloten zwerfdieren organisaties 

samen sterker staan dan alleen. 

  Alhoewel AFP in het emigreren en adopteren van honden niet de structurele  

oplossing ziet van het zwerfdierenprobleem, is AFP niet tegen adoptie als zodanig – 

reden om dit artikel over ontsnapte en vermiste honden te schrijven.  

 

Ontsnapte en vermiste honden 

Helaas ontsnappen buitenlandse honden vaker dan Nederlandse honden. Net na emigratie zijn 

de buitenlandse honden simpelweg nog niet gewend aan de Nederlandse woonomgeving en 

vaak zijn deze honden niet gewend om binnenshuis te leven. Vaak ook zijn buitenlandse 

honden gewoon om zelfstandig en alleen buiten rond te scharrelen en eenmaal in Nederland 

(nog) niet gewend om voornamelijk aan de lijn uitgelaten te worden. Afhankelijk van de 

leefsituatie in het buitenland kunnen er ook aanzienlijke verschillen zijn in het verkeer in de 

woonomgeving. In de loop der jaren zijn er o.a. op het Buitenlandse Hondenforum tips 

verzameld van ervaringsdeskundigen om zowel het ontsnappen te voorkomen als tips om een 

ontsnapte hond weer terug te vinden. Dit artikel is ingedeeld in twee delen: tips om 

ontsnappingen tegen te gaan en tips om een eenmaal ontsnapte hond weer terug te vinden.  
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Hoofdstuk 1  

Tips om ontsnappingen tegen te gaan 
 

Inleiding  

Met enige regelmaat raken er geadopteerde en zojuist in Nederland aangekomen honden zoek 

– soms gebeurt dat al op Schiphol of in een andere aankomsthal van het vliegveld, soms op 

het terrein van Schiphol of vliegveld en soms kort na het arriveren van de hond bij het nieuwe 

opvanggezin of het definitieve nieuwe thuis. Met name bij minder ervaren hondenverzorgers 

komen ontsnappingen voor – alhoewel menig ervaren hondenverzorger verrast kan worden 

door de inventieve pogingen van een hond om te ontsnappen. Een eenmaal zojuist in 

Nederland gearriveerde hond heeft nog geen binding met de nieuwe eigenaren en het is 

bijgevolg lastig om de hond weer te pakken te krijgen. Dit hoofdstuk is bedoeld om alle 

betrokken hondenverzorgers, opvanggezinnen en definitieve eigenaren bedachtzaam te maken 

op de mogelijkheden van ontsnappen van een hond. Deze informatie mag vrijelijk verspreid 

worden met bronvermelding en kan gebruikt worden voor 

 Het informeren van nieuwe eigenaren van een buitenlandse hond door de info te laten 

lezen alvorens de nieuwe hond op te halen van het vliegveld 

 Het informeren van nieuwe opvanggezinnen en 

 Het her-informeren van routineuze hondenverzorgers, opdat in herinnering wordt 

geroepen wat de inventieve mogelijkheden ook alweer zijn om te kunnen ontsnappen.  

Meestal lukt het, soms na dagen-, weken- en soms zelfs jarenlange zoekacties om de hond 

terug te vinden. Helaas komt het ook regelmatig voor dat een hond de ontsnapping met de 

dood moet bekopen door uithongering of door een auto-ongeluk.  
 

Kritieke momenten van mogelijke ontsnappingen 

Er zijn diverse situaties te bedenken waarbij een hond kan ontsnappen. Een van de meest 

kritieke momenten is over het algemeen het uit de bench halen van de hond bij aankomst in 

de aankomsthal van het vliegveld. De hond is mogelijk nog gestrest van de reis en angstig 

door de vele geluiden en wordt soms overvallen door de drukte in de aankomsthal. Bij het zien 

van de bench worden eigenaren of verzorgers soms erg enthousiast en storten zich letterlijk 

op de hond. De net aangekomen hond is deze onverdeelde aandacht meestal niet gewend en 

kan deze hoeveelheid aandacht vaak niet echt waarderen: de baasjes en verzorgers ‘kennen’ 

de hond vaak van foto’s, maar de hond heeft geen idee wie zich op hem stort en reageren 

soms met een gedachte: wegwezen! 

Kritieke momenten van ontsnappen zijn: 

1. aankomst in de aankomsthal van het vliegveld 

2. aankomst per bus of auto op een ontmoetingsplek (vak parkeerplaats) 

3. de eerste dagen in het nieuwe opvanggezin of nieuwe thuis 

4. ophalen van de hond bij het opvanggezin door de nieuwe eigenaren.  
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Combinatie van factoren 

Kritieke momenten van ontsnappen worden gecreëerd door meerdere factoren. Enerzijds is de 

hond uit zijn vertrouwde buitenlandse omgeving en moet simpelweg wennen aan de nieuwe 

leefomgeving. Voor de ene hond is dat geen punt en merk je weinig en voor de andere hond 

is dit een enorme bron van stress. Door het reizen heeft de hond al veel meegemaakt aan 

dingen die hij of zij niet gewend is. Vervolgens komt het dier in een omgeving waar niets 

herkend wordt, alles anders ruikt en zelfs het geluid van de mensen anders is (door taal- en 

uitspraakverschillen). Daarnaast hebben buitenlandse honden in het algemeen niet de 

opvoeding genoten die wij hier gewend zijn met allerlei cursussen, workshops en trainingen en 

zijn de honden gewend een zelfstandig leventje te leiden. Sommige karakters van de honden 

zijn karakters die simpelweg niet 'ik vind alles leuk'. Sommige honden zijn zo getraind in het 

uit de weg gaan van mensen, dat ze zeer vindingrijk zijn geworden in het ontlopen en 

ontsnappen. Berucht zijn de windhond-achtigen die door hun smalle lijf ook nog eens bijna 

overal doorheen kunnen wringen. De Turkse honden zijn weer bekend om hun onafhankelijke 

karakter en minder gerichtheid op mensen.  

 

Tip 1: Gebruik tie-rips voor extra versteviging van de vervoerskennel  
In het land van herkomst gaat de hond in de vervoersbox, kennel of skybox. Zorg ervoor dat de 

kennel goed is gesloten en gebruik hiervoor tie-rips om de bevestigingspunten van de 

vervoerskennel extra te verstevigen. Het is verbazend wat een onrustige hond kan vernielen aan 

zijn kennel en het openbreken van vervoerskennels komt echt regelmatig voor gezien de diverse 

verhalen over loslopende honden in het ruim of passagierscabine.  

 

Tip 2: Doe de hond in het land van herkomst een goed tuigje of halsband om 
Om zo min mogelijk risico op kritieke momenten te lopen is het aan te bevelen om de hond in 

het land van herkomst alvast een goed zittend en passend tuigje of halsband om te doen. Het is 

eenvoudiger in het land van aankomst om een tweede tuigje of halsband om te doen als de 

hond al iets om de hals heeft.  

 

Tip 3: Check – als de hond al een tuig of band heeft – of deze nog goed is! 

Als de hond inderdaad al een halsband of tuigje om hebben, controleer dan of de halsband of 

het tuigje nog goed zijn. Menig hond heeft tijdens de reis de halsband of tuig kapot gebeten, 

zeker als de band of tuig te ruim zit. Meestal zal de hond alleen een tuig of halsband hebben, 

zorg er dan voor dat de hond ook een tuig of halsband erbij krijgt.  

 
Tip 4: Neem geen enkel risico en vervoer de hond in de vervoersbox naar huis! 

Het allerbeste en ook eigenlijk simpelste advies is om de hond niet uit de vervoersbox te halen 

maar pas thuis in het nieuwe gezin of bij het opvanggezin uit de kennel te halen. De hond 

blijft simpelweg in de kennel tot aankomst binnenshuis. Negeer de opmerkingen dat het zo 

zielig is voor de hond en dat hij de benen moet strekken en een plas moet doen; afhankelijk 

van de lengte van de vliegreis valt dat vaak mee. Een ontsnapte hond is veel zieliger….. 
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Vaak zijn er toch redenen om de hond wel over te moeten zetten in een andere vervoersbox 

of in de auto aan een riem of gordel. In dat laatste geval: haal bij voorkeur de hond dan 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. Plaats vervolgens de hond  ineens in de auto aan 

een gordel of doe de hond in een bench.  

Als de skykennel naar elders gaat bij aankomst in de aankomsthal, kies er dan voor om de 

hond naar de auto te dragen in plaats van in de skykennel te vervoeren. Zorg dan met z’n 

tweeen te zijn, zodat de een de hond kan dragen en de ander het parkeerticket kan betalen 

en de autodeur open kan doen.  

 
Tip 5: Gebruik de goede halsband en het goede tuig allebei! 

De verbazingwekkende hoeveelheden honden die zich uit een halsband en tuigje weten te 

wurmen is schrikbarend hoog. Let wel, dit geldt zowel voor halsbanden als tuigjes!  

Halsbanden worden vaak veel te losjes omgedaan, waardoor de hond gemakkelijk zijn hals 

kan strekken en zich uit de band kan verlossen. Een halsband hoort strak te zitten op de 

kritieke momenten van ontsnapping. Pas als een hond gewend is aan het gezin waar het thuis 

hoort en zelfstandig naar de eigenaar komt bij roepen, is het tijd om de halsband losser te 

doen. Ook al is het niet meer de tijd van slipkettingen: een slipketting of een half-slippende 

ketting geeft het minst kans op ontsnapping! 

Er zijn globaal genomen twee soorten tuigjes:  

1. Een instapmodel tuigje dat bovenop de schouderbladen van de hond een acht vormt. 

Dit tuigje is voor de hond bijzonder gemakkelijk om uit te stappen: de hond kan zich 

smal maken en recht achteruit lopen – zo het tuig uit. Dit tuig is weliswaar 

gemakkelijker aan te trekken, maar dus ook gemakkelijker uit te trekken – ook als dat 

niet gewenst is. 

2. Een tuig wat zowel over de kop van de hond aangetrokken dient te worden, als waar 

de voorpoten ingestoken moeten worden (een H-op zijn kant). Dit tuig is niet 

eenvoudig om uit te stappen, mits het tuig voldoende strak zit.  

Om – zeker bij honden die er al wat angstig uitzien – het minste risico te lopen is het 

aanbevelenswaardig om zowel een slipketting of halve slipketting met een gekantelde H-tuig 

aan te doen, waarbij de riem aan de band en tuig wordt geklikt. Gaat het om een bijzonder 

angstige hond, dan hier de tip om een extra slotje te bevestigen.  

 

Tip 6: Zorg voor het goede tuig of halsband als stichting!  
Het is aanbevelingswaardig om de hond al een tuig of halsband om te hebben gedaan in het 

land van vertrek. Mocht dat niet het geval zijn of de hond heeft het tuigje of de halsband 

kapot gebeten, dan is het zaak dat de stichting de goede halsband en het goede tuigje bij 

zicht heeft om de hond om te doen. Mocht de adoptant een tuigje of halsband bij zich hebben, 

controleer dan of dit de goede zijn.  
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Een bijzonder kritiek moment is het omdoen van het tuigje of de halsband. Zorg dat de hond 

op dat moment niet opgeschrikt kan worden door lichtflitsen van fotocamera’s of 

videocamera’s en zorg er ook voor dat de hond niet geknuffeld wordt op dat moment. Zorg 

dat je de halsband of tuig omdoet met twee personen: een houdt de hond goed en stevig vast 

(dat schept vertrouwen) en de ander doet het tuig en de halsband om.  

 
Tip 7: Bevestig direct bij aankomst/overdracht een hondennaamplaatje! 

Zodra de hond is aangekomen en wordt overgedragen, bevestig dan een hondennaamplaatje 

met een werkend en juist mobiel nummer erop aan de halsband of tuigje. Doe niet te moeilijk 

over een naamplaatje – ook goedkope oplossingen als een sleutellabel werkt prima. Zorg 

ervoor dat het naamplaatje direct wordt bevestigd en denk niet: dat komt later wel – wat dat 

kan te laat zijn voor een van de kritieke momenten van ontsnappen!  
 

 

Tip 8: Maak van uw huis een hondenfort!  

Zorg dat uw huis op alle verdiepingen en vanuit alle kamer goed gecheckt is op alle mogelijke 

en vooral voor u onmogelijk denkbare ontsnappingsmogelijkheden. Vergeet daarbij het 

kattenluik niet: de meeste honden weten niet dat dit luik alleen voor katten is en wurmen zich 

dus door het luik heen als ze erdoor passen…. 

Vergeet de eerste tijd niet dat uw buitenlander vaak gewend is om in zijn eentje op straat te 

zwerven. Een geopende voordeur voor de postbode of voor de buurvrouw is voor uw 

nieuweling geen belemmering om langs de u, de postbode of buurvrouw te stormen, de vrije 

straat op! Het mooist is als uw huis een sluis heeft, waarbij een extra belemmering is 

opgeworpen om in een keer het huis uit te draven. Uiteraard is dit afhankelijk van uw huis-

mogelijkheden. In geval u geen sluis heeft, zorg dan dat bezoekers gecontroleerd één voor 

één binnengelaten worden – telkens de voordeur sluitend om ontsnapping te voorkomen. 

 

Tip 9: Maak uw tuin hondenproof!  

Menig tuin lijkt hondenproof, maar is het niet. Daar waar wij mensen worden tegengehouden 

door een dichte coniferenhaag, kruipen honden rustig door de haagstammen door en 

verbazen de achterblijvende eigenaren. Probeer de tuin te bekijken alsof u zelf een konijn 

bent: dicht alle gaten waardoor een konijn past – dan zal uw hond waarschijnlijk ook niet 

kunnen ontsnappen. Waarschijnlijk, dus laat de hond de eerste weken nooit alleen de tuin in 

en kijk waar hij of zij de gaten in uw tuinomheining vindt. Zorg dat de tuinomheining hoog 

genoeg is en kijk daarbij naar de bouw van de hond zelf. Berucht zijn de windhonden, die op 

het gemak over schuttingen van 1.80 m heen springen. Gebruik hekwerk wat naar binnen 

afgewerkt wordt aan de bovenkant en gebruik glad zeil waar niet tegenop geklommen kan 

worden. Denk er ook aan dat veel honden tegen de schutting gaan staan – die moet daar dan 

wel tegen bestand zijn en niet bezwijken onder het gewicht van uw viervoeter. Let op 

opstapjes als afvalcontainers of tuinstoelen of tuintafels: ideale trapjes om over de schutting 

heen te klimmen.   
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Tip 10: Laat uw hond de eerste periode veilig uit! 

Hou de hond minimaal de eerste weken aan de lijn met halsband en tuigje en gebruik altijd 

het hondennaamplaatje. Zorg als eigenaar dat uw hond zo snel mogelijk geregistreerd is op 

uw naam door het registreren van de chip op uw huisadres.  

Alhoewel honden een groot richtingsgevoel hebben, is het verstandig om de eerste dagen 

steeds dezelfde uitlaatroute te gebruiken. Zorg dat het uitlaten zoveel mogelijk een feest is en 

laat de hond verkennen wat gewenst is. Hou in gedachten dat de hond niet in Nederland 

gewend is en kan schrikken van zaken die hier heel gewoon zijn. Zo is het voor ons 

gebruikelijk om een hond op het gras te laten plassen, maar een hond uit India of Turkije is 

dat niet gewend omdat het te warm is voor graszoden in deze landen.  

Maak van de thuiskomst een waar feest: geef de hond iets lekkers bij het betreden van het 

huis, beloon de hond volop – naar wat de hond prettig vindt! – als het dier de weg naar huis 

zelf aangeeft.  

Als een hond erg gestrest is, kan het werken om de rustigere tijden van uitlaten te benutten. 

De piektijden zorgen voor extra lawaai en onrust en dat kan teveel zijn voor een hond. Mocht 

zelfs dit teveel zijn voor de hond, laat de hond dan een paar dagen niet uit, totdat er enigszins 

een band is ontstaan tussen u en de hond. Laat hem zijn behoefte in een gang of garage doen 

op kranten en let op de hond om te bezien of hij zijn behoefte moet doen. Laat hem als 

tweede stap in de tuin en als dat goed gaat, probeer dan het dier uit te laten op de rustigere 

uren en pas als volgende stap op de drukkere uren. 

Laat de eerste twee weken de hond niet los en als de hond eraan toe is, begin dan met de 

tienmeter lijn. Als de hond uit vrije wil naar u toekomt, ga dan een stapje verder door de tien 

meter lijn los te laten en achter de hond aan te laten hangen. Laat de hond niet zonder 

toezicht, hij kan verstrikt raken in de lijn! 

Zorg dat de hond u als eigenaar en baas fantastisch vindt en zorg zo voor een twee-eenheid 

tussen hond en baas! 
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Hoofdstuk 2   

Hoe te handelen bij een vermissing 
 

Inleiding  

Er zijn vele mogelijkheden en redenen waarom een hond vermist kan raken;  

 de hond schrikt ergens van en rent hard weg 

 de hond ontsnapt onbedoeld uit huis of de tuin  

 de geur van een loopse teef is onweerstaanbaar voor een reu  

 de hond is angstig voor vuurwerk en zoekt een rustig heenkomen 

 de hond krijgt ruzie met een andere hond, ontsnapt en rent weg 

 etc. 

 

Tip 1: Denk vanuit je hond en leg de link naar zijn thuis! 

Wat de oorzaak van het vermissen ook is, je kunt ervan uitgaan dat je hond zo snel mogelijk 

naar zijn veilige huis wil – mits de hond daar al even woont tenminste en het thuis kan vinden. 

Als je hond tijden het uitlaten is vermist geraakt, ga dan naar de plek waar je hond en jij 

elkaar voor het laatst gezien hebben en zorg dat daar iets herkenbaars van thuis ligt met een 

goede geur van thuis. Mocht je pas verhuist zijn, zorg dan dat de nieuwe bewoners weten 

waar je woont en dat je hond vermist is en mogelijk naar het oude huis terugkeert. Er zijn 

talloze verhalen van honden die enorme afstanden (zelfs internationaal!) afleggen om weer 

terug te keren naar hun veilige thuis. 

Als je hond nog niet veel binding met jou heeft – en zeker als het dier uit het buitenland komt 

– is een stevig actieplan nodig om de beste kansen te bieden op het terugvinden van je hond. 
 

 
  Tip 2: Maak een flyer met gegevens van jou en je hond en hang die overal op! 

Wacht geen dag, maar maak direct een mooie flyer in kleur met alle gegevens van jou en je 

hond om breed in je woonwijk te verspreiden. Gebruik een scherpe foto op de flyer, dat trekt 

de aandacht en mensen kunnen dan de hond herkennen. Zet alle relevante gegevens van de 

hond erop: naam, eventueel leeftijd, korte beschrijving en typering van uiterlijk en gedrag, 

datum en plaats van verdwijning, plaats waarop de hond voor het laatst gezien is, 

chipnummer en naam, (mail)adres en telefoonnummer van uzelf.  

Ga – het liefst met meerdere mensen – de wijk in om de flyer te verspreiden en vraag mensen 

de flyer op te hangen. Spreek mensen aan – dat zorgt vaak voor een snellere verspreiding dan 

alleen de flyers uitdelen. Hang ze op in winkels, dierenartsen, bibliotheek, bushaltes,  

geldautomaten, benzinestations etc. etc. Doe de flyers die buiten komen te hangen (ook 

tegen bomen, hekjes, schuttingen ed) in een plastic hoes. Verspreid de flyer ook naar al je 

contactadressen in de buurt per email. 

Hou een lijst bij waar je de flyers hebt opgehangen, zodat je dat weet als je een melding 

binnenkrijgt – maar ook als je hond weer gevonden is en je de flyers gaat weghalen.  
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Tip 3: Maak gebruik van social media: Facebook, Twitter en Hyves 

Verspreid de flyer in de social media zoals Facebook, Twitter en Hyves. Mocht je daar zelf niet 

over beschikken, contact dan met iemand in de buurt die dat voor je kan doen. Het is 

verbazend hoeveel reacties dat oplevert, mits de verspreiding op lokaal niveau plaatsvindt. 

Gebruik ook hondenfora om de melding te verspreiden.  

 

Tip 4: Zorg dat er een centraal meldingspersoon is, die continue beschikbaar is.  

Zorg dat je altijd bereikbaar bent op het op de flyer vermeldde mobiele nummer of zorg dat er 

iemand thuis is voor het ontvangen van reacties op het op de flyer vermeldde vast nummer. 

Mocht je zelf niet de handigste (qua organisatietalent of qua psychische rust) zijn om de 

zoekacties te coördineren, zet dan degene die als centraal meldingspersoon fungeert ook op 

de flyer gemeld wordt met het juiste telefoonnummer. Het is noodzakelijk om slechts een 

persoon te hebben die alle acties centraal coördineert en precies weet wie waarmee bezig is 

en wat er aan signaleringsmeldingen binnenkomen.   

 

Tip 5: Informeer alle betrokken of belanghebbende instanties! 

Er zijn tal van instanties die geïnformeerd moeten worden en die je vervolgens verder kunnen 
helpen in de zoektocht.  

1. Als de hond van een stichting komt: informeer de stichting. Vaak zijn zij degenen die 
actief gaan helpen meezoeken – vaak ook met de nodige ervaring op dit gebied.  

2. Amivedi via www.amivedi.nl of 0900 2648334. Via de website kun je zelf opgeven dat je 
hond vermist is en je kunt ook zelf zoeken op signalement en omgeving bij de gevonden 
dieren. 

3. Informeer diensten als de dierenambulance (www.fdn.nl), dierenasiel 
(www.dierenasiels.com) en de dierenbescherming (www.dierenbescherming.nl). 

4. Schakel mogelijke (dieren) organisaties in zoals je eigen dierenarts, dierenwinkels in de 
omgeving, gemeentewerken (gemeentereiniging en milieudiensten) en politie omdat 
deze organisaties veel meldingen zien of binnen krijgen van dieren op straat.  

5. Marktplaats heet een rubriek van vermiste en gevonden dieren via de rubriek dieren-en-
toebehoren. Maak een melding van vermissing en kijk regelmatig of je hond gevonden is 

gemeld.  
6. Er zijn diverse (particuliere) initiatieven voor het opgeven van gevonden of vermiste 

huisdieren (de vermist/gevonden pagina’s wisselen nogal eens, google daarom voor de 

meest recente pagina’s op vermist gevonden huisdieren): 
a. http://gevondenenvermistehuisdieren.nl  
b. http://www.dierencentrale.nl  

c. http://www.backhomeclub.nl    
d. http://www.dierenvermistonline.nl  

e. http://mijndieriszoek.nl  
f. http://www.vermistedierenregister.nl  
g. http://daisyweb.nl  

h. www.honden.nl/Dierenasiel/Vermist/ 
7. Internationale zoeksites zijn:  

a. www.petmaxx.com 

b. http://www.tierschutz-hennef.de/suchdienst/such_infoseite.htm 

 

 

 

http://www.amivedi.nl/
http://www.fdn.nl/
http://www.dierenasiels.com/
http://www.dierenbescherming.nl/
http://gevondenenvermistehuisdieren.nl/
http://www.dierencentrale.nl/
http://www.backhomeclub.nl/
http://www.dierenvermistonline.nl/
http://mijndieriszoek.nl/
http://www.vermistedierenregister.nl/
http://daisyweb.nl/
http://www.honden.nl/Dierenasiel/Vermist/
http://www.petmaxx.com/
http://www.tierschutz-hennef.de/suchdienst/such_infoseite.htm
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Tip 5: Informeer de chipregistratie-instanties: 

  Als het goed is, zal de hond gechipt zijn en kan er gezocht worden in de databank van de  

  chipregistratie-instanties.  Organisaties die op chip zoeken binnen Nederland: 

1. http://www.chipnummer.nl/ 
2. De Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG) via 0900 4040456 of via 

info@databankgezelschapsdieren.nl of via www.ndg.nl  

3. www.dierkwijt.nl 

4. www.animalalert.nl 

5. www.stichtingchip.nl  

6. www.petlook.nl  

7. www.animalalert.nl  

 De europese databank kan ingeseind worden via   

 https://petbase.eu/ en http://www.europetnet.com/Home.aspx 
  In Belgie kan www.bello.be ingeseind worden en in Duitsland: www.tasso.net 

 
Tip 6:  Noteer alle meldingen in een apart logboek en informeer de zoekenden! 

Het centrale meldingspunt moet alle meldingen in een apart logboek bijhouden. Bij elke melding 

worden de gegevens genoteerd; 

 Plaats en tijd waar de hond gezien is, inclusief straatnaam en huisnummer? 

 Welke richting liep de hond op? 

 Hoe zag de hond eruit – waren er bijzonderheden te zien?  

Zorg dat alle mensen die meezoeken over de laatste informatie beschikken. Maak – bij veel   

zoekers – een doorgeefsysteem, zodat je als centraal meldingspunt niet iedere keer iedereen 

moet bellen.  

 

Tip 7:  Ga zoeken met een andere hond als lokhond! 

Het werkt in het algemeen heel goed om met een andere hond te gaan zoeken, tenzij de  

vermiste hond bang is voor andere honden. Vaak waar mensen geen contact hebben met een 

vermiste hond die net in Nederland is, kan een andere hond dat wel doen. Door het vertrouwen 

wat gewekt wordt, kan de vermiste hond gesignaleerd en hopelijk ook gevangen worden.  

 

Tip 8:  Vindt het patroon van je hond in de route! 

Als de hond langer weg is en er zijn meerdere meldingen binnen gekomen, teken de 

vindplaatsen dan in met Google maps of een dergelijke map. Een hond heeft vaak een patroon 

met dezelfde looproutes. Als je een patroon hebt gevonden, kun je pogen om de hond te 

onderscheppen – het liefst met behulp van een zoekhond. Ook kun je vangkooien zetten met 

iets lekkers erin om je hond letterlijk te vangen. Zorg dat je precies weet waar je de vangkooien 

hebt neergezet en zorg dat je dagelijks minimaal tweemaal de kooien controleert. Behalve je 

hond kunnen er ook andere dieren gevangen worden….. 

Vangkooien kun je kopen via www.wildvallen.nl of via http://shop.dierenspecialist.nl. Je kunt ze 

huren via Amivedi (www.amivedi.nl) of vaak gratis lenen via www.dierenproject.nl (mits je 

enigszins in de buurt woont van de te verhuren vallen) of een dierentuin bij je in de buurt. 

 

 

 

http://www.chipnummer.nl/
mailto:info@databankgezelschapsdieren.nl
http://www.ndg.nl/
http://www.dierkwijt.nl/
http://www.animalalert.nl/
http://www.stichtingchip.nl/
http://www.petlook.nl/
http://www.animalalert.nl/
https://petbase.eu/
http://www.europetnet.com/Home.aspx
http://www.bello.be/
http://www.tasso.net/
http://www.wildvallen.nl/
http://shop.dierenspecialist.nl/
http://www.amivedi.nl/
http://www.dierenproject.nl/
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Tip 9:  Bij vermissing na enkele dagen  

Geef de moed niet op en blijf onverminderd doorzoeken! Informeer de lokale media zoals de 

regionale pers (radio en t.v.) en stuur een persbericht aan lokale kranten. Zorg dat alle 

geïnformeerde organisaties alert blijven door ze dagelijks te bellen of langs te gaan. Een hond 

kan per dag zo’n 15 km afleggen – hou daar rekening mee met zoeken!  

 
 

Tip 10:  Je hond is weer gevonden!  
Van harte hoop ik dat deze tip door iedereen kan worden opgevolgd, want dat houdt in dat je je 

hond weer hebt teruggevonden! 

Bedank iedereen van harte voor het meezoeken en informeer op de gebruikte flyerplekken dat 

je hond weer gevonden en veilig terug is. Dit stimuleert mensen om een volgende keer wellicht 

ook weer mee te zoeken. Haal de gevonden flyers ook weer na enkele weken weg zodat je 

omgeving weer is opgeruimd van je flyers.  

 
 

 

 


