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Check de chip van uw huisdier!

In Nederland worden sinds 2013 alle puppy’s nog voor ze het nest verlaten verplicht gechipt. Ook mogen honden met een buitenlandse afkomst Nederland pas in als ze gechipt zijn. Omdat ook voor 2013 al veel honden gechipt waren, zijn de meeste honden
in Nederland wel gechipt.
Hoewel het waarschijnlijk niet lang gaat duren voordat
dezelfde verplichtingen voor katten gaat gelden, is dat op
dit moment nog niet zo. De in Nederland geboren katten
hoeven nog niet verplicht gechipt te worden. Katten die de
grens over komen moeten wel verplicht gechipt worden.
Verplicht of niet, gelukkig is de meerderheid van de Nederlandse katten wel gechipt.
Wat is een chip
Een chip is een rijstkorrel groot buisje dat onder de huid
wordt ingebracht, meestal aan de linkerkant van de hals. Het
lichaam reageert niet op de chip en deze blijft meestal het
hele leven zitten. Slechts zelden gaat een chip aan de wandel
binnen het lichaam of wordt hij afgestoten.Van deze chip is
een met een ‘chipreader’ een 15-cijferig nummer af te lezen.
De eerste drie cijfers geven aan uit welk land de chip afkomstig is. Verder is het een individueel nummer. Het chipnummer is bij de eigenaar bekend en door de registratie van het
chipnummer op een databank wordt dit nummer binnen de
databank gekoppeld aan de gegevens van de eigenaar. De
registratie wordt soms door de fokker of de dierenarts verzorgd maar meestal moet de eigenaar dit zelf verzorgen. De
registratie van de chip moet u vervolgens zelf beheren.
Het nut van een chip
Als uw huisdier per ongeluk of expres de weg naar huis
kwijtraakt, gevonden wordt terwijl hij niet verdwaald was
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of in een minder fortuinlijk geval een ongeluk krijgt of zelfs
verongelukt.Wordt hij meestal naar een dierenarts, een dierenasiel of een dierenambulance gebracht. Of in een minder
fortuinlijk geval naar een dierencrematorium of de gemeentewerf. Daar wordt met een ‘chipreader’ het nummer van
de chip afgelezen.
Dit nummer kan ingevoerd worden op de zoekservice: www.
chipnummer.nl. Als het chipnummer geregistreerd staat in
een van de tien Nederlandse databanken dan worden de
gegevens van de eigenaren getoond. Wel alleen de gegevens
waar de eigenaar toestemming voor geeft.
Wat gaat er mis?
Zeer regelmatig worden er dieren gevonden die wel gechipt
zijn maar waar we de eigenaar niet van kunnen vinden. Dat
kan meerdere redenen hebben:
1) De chip is niet geregistreerd bij een databank.
2) De gegevens die door de databank worden getoond zijn
niet volledig en missen contactgegevens.
3) De contactgegevens die bij de databank bekend zijn, zijn
verouderd.
4) Er is geen toestemming gegeven om de persoonsgegevens
te tonen (binnen kantoortijden kan de databank dan meestal
ondersteunen maar buiten kantoortijden lukt dat niet.)
5) Er staat maar één telefoonnummer geregistreerd
en die telefoon heeft op dat moment een lege batterij.

(meestal wordt er enkele uren later dan wel contact gelegd, maar
dat kunnen stressvolle uren zijn geweest). Dat is toch zonde.
Wat kunt u doen?
Controleer de registratie van de chip van uw huisdier! Dat
doet u als volgt:
1) Kijk in het vaccinatieboekje of paspoort van uw huisdier. Op
een van de eerste bladzijdes staat, meestal op een sticker met
barcode, het 15-cijferige chipnummer.
2) Voer het nummer in op www.chipnummer.nl en druk op
enter.
3) U ziet tien databases, klik op de databank waar het vinkje
voor staat.
4) Kloppen de gegevens die opkomen? Dan is de registratie
geet deze dan niet meteen te wijzigen bij de database.
5) Kunt u het chipnummer niet vinden? Neem dan contact op
6) Is de chip van uw huisdier niet geregistreerd? Ga dan naar de
website van een willekeurige database, bijvoorbeeld www.ndg.
nl en laat de chip daar registreren.
7) Klopt de registratie van de chip van uw huisdier niet? Neem
contact op met de database om het aan te laten passen.
8) Vergeet niet om twee telefoonnummers bij de contactgegevens te laten zetten.
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