Deze folder bevat adviezen:
A) om ontsnappingen te voorkomen
B) hoe te handelen bij een vermissing - informeren - zoeken - vangen
C) rondom de aankomst van de hond
Het voorkomen van ontsnappingen
Karakter
● Buitenlandse honden zijn doorgaans geen standaard of ik vind alles leuk hondjes, ze
hebben vaak op straat gezworven.
● Ze kunnen erg vindingrijk zijn in het ontsnappen, sommige honden zijn ware
houdini’s!
● Men dient zich te realiseren dat de hond totaal van slag kan zijn van het reizen en in
een onbekende omgeving te zijn. Er hoeft maar iets kleins te gebeuren en de hond
gaat er van schrik vandoor.
Kritieke punten van ontsnapping
● Hond ontsnapt bij aankomst (op de luchthaven of per auto/busje)als hij uit de bench
wordt gehaald.
● Hond is net aangekomen bij opvang- of adoptiegezin en ontsnapt uit huis of tuin
● Hond ontsnapt tijdens de wandeling
● Hond ontsnapt omdat hij te snel zonder toezicht in een tuin wordt gelaten ondanks
goede hoge omheining.
● Hond ontsnapt omdat hij te snel te vroeg wordt vrij(los) gelaten.
● Hond ontsnapt bij deur openen voor bezoek, of deur openen voordat hij/zij aangelijnd
is om uitgelaten te worden.
Hondennaamplaatje
● Zorg voor een naamplaatje met een mobiel nummer en het woord gechipt er op doe
dat direct (dus niet dagen later!) aan halsband of het tuig van de hond kan worden
bevestigd. Dit kan zelfs eenvoudigweg een sleutellabeltje zijn dat met de hand wordt
ingevuld of op een stoffen halsband geschreven worden.
● Laat zo snel mogelijk de chip registreren bij een officiële databank voor
gezelschapsdieren.
Halsbanden en tuigjes
De 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
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omgedaan, 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 lijn(z.g. retriever(jacht)lijn)of 3 punts tuigje,
zie foto, bekijk ook onze video

In en rondom het huis
● Controleer het huis goed op ontsnappingsmogelijkheden.
● Sluit het kattenluikje. Wist u dat er regelmatig honden ontsnappen 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 ‘hondproof’ te maken bij adoptie. Het zal de eerste hond
niet zijn die uitbreekt, een schutting van 1.80 meter is níets voor dit soort honden.
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Enkele tips zijn
om het hekwerk te bekleden met glad windzeil
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
● 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. Bewaar leuke
wandelgebieden waar je met de auto naar toe moet eventjes voor later.
● 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 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!

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.
● 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
● Meldt de vermissing direct op www.amivedi.nl hier kun je ook een vermissingsposter
maken.
● 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 overeenkomt.
● 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 contactpersoon
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 een plastic hoesje ivm de regen.
● Verspreid de flyer per e-mail en vraag mensen de flyer weer door te sturen.
● Maak gebruik van de Social Media ( Facebook, Twitter, Hondenforums, Buurtlink)
● Ben je recentelijk verhuisd: benader de nieuwe bewoners van je vorige huis.

Informeer de volgende instanties:
● De stichting waar de hond vandaan komt (voor onze honden email
rsdr.nl.team@gmail.com - telefoonnummer 0636540457.
● NDG of andere Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren, waar je hond met
zijn chip geregistreerd staat geregistreerd, of direct registreren mocht dit nog niet
gedaan zijn. Tel. 0900-4040456, e-mail: info@databankgezelschapsdieren.nl
● 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
● Rijkswaterstaat (in geval de hond dood wordt aangetroffen)
● Politie
Diverse websites waar melding gedaan kan worden
● http://www.waarisonzeangel.nl/
● www.mijndieriszoek.nl (van de Dierenbescherming)
● www.honden.nl/Dierenasiel/Vermist/
● www.dierenvermistonline.nl
● http://dehereniging.wordpress.com/
● www.animalalert.nl/ www.petlook.nl
● www.dierencentrale.nl
● www.hondenforum.nl
● www.buitenlandsehondenforum.nl
● www.marktplaats.nl (zet een advertentie bij ‘Dieren en Toebehoren’ onder ‘Vermiste
en Gevonden Dieren’)
Social Media
● Er zijn goede resultaten behaald als er bij een vermissing meteen heel erg wordt
ingezet op het gebruik van Social Media. Met name Facebook en Twitter kunnen
helpen in de zoektocht. ‘Waar is onze Angel’ is de meest bekende en krachtige
Facebook-site.
● Gebruik je eigen Facebook account als je dat hebt, of maak een speciaal account aan
voor de vermiste hond. Er is een app beschikbaar voor de smartphone: Global Pet
Alert

Coördinatie
●
●
●
●

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.

●
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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.

Niet doen
● Er zijn over het algemeen slechte ervaringen opgedaan met ‘klopjachten’, waaraan
mensen opgetrommeld van forums, aan meedoen. De hond wordt er alleen maar
angstiger van.
Wel doen
● Je hebt wel een aantal mensen nodig om te zoeken, maar doe dat op een rustige
manier.
● Gebruik van een ‘lokhond’, het liefst die van het eigen gezin die bekend is bij de
wegloper, is een aanrader.
● Maak een vaste voederplek om de hond te lokken.

Adviezen komst nieuwe hond
Van harte gefeliciteerd met de adoptie van uw nieuwe huisgenoot! Wij hopen dat u en uw
nieuwe hond veel van elkaar gaan genieten en elkaars leven op prettige wijze zullen
verrijken.
Verwacht in het begin niets, voor de hond is alles nieuw.
Laat alles rustig over u heen komen en probeer te genieten van de positieve dingen en
de vooruitgang in gedrag na aankomst.
Vertrouwen in elkaar moet opgebouwd worden en daar gaat tijd overheen.
●
●
●
●
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De kennismaking met de hond en van zijn nieuwe thuis is een spannende
gebeurtenis, zowel voor u als uw hond.
Geef de hond rustig de tijd om even overal te snuffelen en laat hem overal toe waar
hij in huis mag komen.
Vertel uw kinderen dat zij de hond met rust moeten laten.
Laat de hond uit zichzelf kennismaken met eventuele andere huisdieren, zonder dit te
forceren. Het liefst met zo weinig mogelijk tussenkomst van u.
Aai honden vooral niet bij kennismaking met andere honden.
Na het onderzoek van de hond van zijn nieuwe thuis laat u de hond zien waar zijn
eet- en drinkbak staat en wijst hem de slaapplaats.
Ongetwijfeld zullen mensen uit uw omgeving zeer benieuwd zijn naar de hond. Stelt u
het bezoek van belangstellenden echter voorlopig even uit tot de hond gewend is aan
zijn nieuwe situatie en baasje. De hond moet nog wennen aan het huis en nieuwe
baasje en veelvuldige bezoekers kunnen hem dan verwarren en onrust veroorzaken.
Sommige honden kunnen wat bang of schrikachtig reageren op mensen, soms meer
van mannen dan van vrouwen. Andere honden kunnen juist weer wat bang zijn naar
andere honden. Ook kan de hond schrikachtig reageren bij het uitlaten omdat zij
bijvoorbeeld nog geen verkeer zijn gewend. Het ligt er helemaal aan wat de hond in
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zijn vorige leven gewend was. Geleefd op een drukke straat? In een vol asiel gezeten
van pup af aan? Eenzaam aan de ketting gelegen?
Heb begrip voor de hond en gun de hond de tijd om aan de nieuwe omstandigheid te
wennen.
Troost en aai de hond niet bij angst, maar wees kordaat en vrolijk (dat is wat anders
dan de hond helemaal te negeren).
Schroom niet om hulp in te schakelen als de hond na een gewenningsperiode nog
steeds angstig is.

Eten/drinken en behoefte doen
● Soms kunnen honden in hun nieuwe huis veel water drinken. Geen reden om direct
ongerust te zijn voor u. Meestal is dit het gevolg van de overschakeling naar een
ander klimaat en drogere lucht in huis door bijvoorbeeld centrale verwarming. Veelal
heeft de hond zich hier na een paar dagen aan aangepast en drinkt hij niet meer zo
vaak.
● Wordt niet boos als de hond een ongelukje heeft en in huis plast. Bedenk dat alles
nieuw, spannend, onbekend en soms wat overweldigend kan zijn voor de hond. Ook
kan de stress van de reis en de veranderde omstandigheden inwerken op het urine
producerend systeem van de hond. Denk maar na hoe mensen ook vaak van de
zenuwen moeten plassen! Ruim zonder iets te zeggen het plasje op en wanneer de
hond tijdens het uitlaten zijn behoefte doet prijst u hem uitbundig met stem en
eventueel lekkertje. Zo leert de hond al snel het verband te leggen tussen buiten de
behoeften doen en een beloning daarvoor krijgen.
● Misschien heeft de hond de eerste dagen wat last van diarree. Het kan door de
spanning van de verhuizing komen, maar ook van de overschakeling naar ander voer.
Overvoer de hond niet met allerlei lekkers.
● De hond kan steel gedrag vertonen. Wellicht heeft hij altijd honger gehad, en moest
hij veel moeite doen om aan eten te komen. Toon hier begrip voor en ruim zaken
gewoon goed op.
Kinderen
● Laat uw jonge kind(eren) nooit zonder uw toezicht alleen met de hond, zelfs al u
denkt dat het wel even kan. Jonge kinderen bevinden zich meestal op gezichtshoogte
van de hond en kunnen onbedoeld bij de hond een reactie veroorzaken waardoor de
hond zich genoodzaakt voelt zich te verdedigen. De signalen die de hond tevoren
hierbij afgeeft kunnen jonge kinderen nog niet begrijpen en dit zou mogelijk kunnen
resulteren in een bijtincident. Ook al is uw hond heel lief en rustig met de kinderen:
voorkomen is beter dan genezen, zeker waar het kinderen en honden betreft.
Uitlaten
● Wanneer u de halsband omdoet om te gaan wandelen, let er dan goed op dat deze
eerder strak dan los zit en controleer of de hond er niet met zijn kop uit kan glippen.
Het lijkt naar om de halsband wat strak te doen, maar als uw hond schrikt en
vervolgens uit de halsband glipt en de benen neemt richting snelweg, dan is de
situatie vele malen erger. Honden die erg angstig reageren op geluiden of objecten
buiten kunt u het beste zowel een halsband als een tuig aandoen en deze alle twee
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met afzonderlijke riemen aanhaken. Doe dit in elk geval tot de hond gewend is aan de
situaties die zich buiten kunnen voordoen.
Is uw hond tijdens het uitlaten in het begin wat onzeker en bang voor alles wat hij
onderweg tegenkomt, laat hem dan steeds volgens een vaste route uit. Zo leert de
hond wat hij/zij kan verwachten onderweg en raakt vertrouwd met de gebouwen,
geurtjes en geluiden. Wanneer de hond zich op deze route zelfzekerder en vertrouwd
voelt, neem er dan bijvoorbeeld een straat bij. Ook dit weer tot de hond deze extra
straat met meer zelfvertrouwen doorloopt. Zo kunt u dit steeds verder uitbouwen.

Alleen thuis blijven
● De hond kan verlatingsangst hebben. Dit kan zich uiten in janken, blaffen, vernielen of
onzindelijk gedrag. Het alleen zijn moet rustig worden opgebouwd. Laat binnenshuis
de hond niet steeds achter u aanlopen, maar sluit deuren achter u. Ga heel kort naar
buiten en kom weer terug. Voer de tijd langzaam op (bij 1 minuut, 5 minuten, 10
minuten). Maak geen drama van het weggaan en terugkomen, geen troostende
woordjes of knuffels. Geef geen straf bij vernieling of een plasje op de vloer. Juist
door neutraal te doen toont u de hond dat het heel gewoon is om weg te gaan en
terug te komen. Probeer te vermijden om binnen te komen terwijl de hond blaft, want
dan leert hij dat blaffen helpt om u terug te krijgen. Een bench kan als veilige plek
worden beschouwd door een hond. Maar ook een bench kost training en is niet
bedoeld voor simpelweg de hond opsluiten. (tip: zoek op de woorden ‘verlatingsangst’
en ‘hond’ op internet voor meer adviezen).
● Wanneer uw hond na verloop van tijd gewend is aan u en zijn nieuwe thuis, kijk dan
eens waar de kwaliteiten en behoeften van de hond liggen. Sommige honden vinden
het geweldig om naast de fiets te rennen om hun energie kwijt te kunnen, anderen
zullen graag speurwerk doen of vinden een behendigheidscursus erg leuk. En
sommige honden vinden flyball, treibbal of doggydance geweldig om te doen. Er zijn
legio mogelijkheden om samen iets met uw hond te ondernemen bij een goede
hondenschool. Samen bezig zijn op het vlak van de kwaliteiten en aanleg van de
hond is erg goed om de onderlinge band te verstevigen en bovendien een plezier
voor zowel de hond als de baas!
Wij wensen U nogmaals heel erg veel plezier met uw nieuwe hond. Heeft u nog vragen of
opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.
Wij zullen onze uiterste best doen u zo goed mogelijk terzijde te staan en te informeren.

