
 

Chip je dier 
 
 
Waarom chippen? 
Vele huisdieren raken onnodig vermist. 
Jaarlijks lopen in Nederland duizenden katten, honden en andere huisdieren 
weg. Een groot deel daarvan, vooral katten, vindt de weg naar huis nooit 
meer terug. Veel van deze dieren komen via de Dierenambulance in asielen 
terecht. Een halsbandje met een adreskokertje lijkt een goede oplossing, 
maar helaas kan dit relatief gemakkelijk verloren gaan, vooral tijdens de 
avontuurlijke tochten die uw huisdier soms maakt! Wat wel zeker blijft zitten 
is een chip. Deze wordt onderhuids ingebracht en is uit te lezen via een 
apparaat wat elke Dierenambulance aan boord heeft. Ook de dierenartsen 
hebben een uitlees apparaat. De gegevens die bij de chip horen zijn in een 
database terug te vinden: 
 

 www.chipnummer.nl of 
www.dierkwijt.nl  

 

Voor dieren die niet zijn geïdentificeerd of niet in een databank zijn 
geregistreerd is het vrijwel onmogelijk de eigenaren te vinden! 
 

Nadat er bij de 
Dierenambulance een oproep is 
binnengekomen van een 
gevonden hond of kat gaan we 
daar heen en kijken of het dier 
gechipt is. Als dat zo is kunnen 
we het dier meteen weer naar 
zijn eigenaar brengen. 
Honden nemen we ondanks dat 
ze soms ook geen chip hebben 
toch mee, omdat de eigenaar zich in 95% van de gevallen binnen het uur 
meldt. 
 

Het is daarom dan ook van het grootste belang dat wanneer u uw hond kwijt 
bent, eerst de Dierenambulance en daarna Amivedi belt (de 
telefoonnummers zijn in deze uitgave te vinden; zet ze ook in uw mobile 
telefoon!). Pas daarna gaat u zoeken. Beide instanties krijgen heel vaak al 



snel een oproep voor uw dier dat deze gevonden is. Zij kunnen u dan bellen 
om te zeggen waar het dier zich bevindt, zodat u het daar op kunt gaan 
halen. 
 

Bij katten is dat een ander verhaal. Deze zijn zelden gechipt en dan kan er 
een probleem ontstaan. Wij mogen alleen een kat meenemen als deze in 
nood verkeerd, we zijn een ambulance tenslotte. Dit wordt vaak niet 
begrepen door de vinder, maar wij moeten de kat ook weer naar het asiel 
brengen en deze nemen de dieren alleen op als deze wat mankeert. Het is 
dus bij elke oproep van een kat een afweging of we het dier meenemen of 
weer achterlaten. 
Vaak lijkt het dier ook vermist of ziek omdat de vinder het dier nog nooit 
gezien heeft in zijn buurt, maar meestal komt later alles weer op zijn pootjes 
terecht. We adviseren ook sowieso om het dier geen eten te geven. Katten 
hebben de neiging om diverse adresjes af te gaan om hun maagje nog verder 
te vullen. Als de kat na een week niet meer bij u heeft gegeten nog steeds 
blijft rond hangen en zienderogen achteruit gaat mag u de Dierenambulance 
bellen zodat ze weer een nieuwe afweging kunnen maken. Vaak echter slaat 
het dier u na en paar dagen over bij zijn tocht naar een extra maaltijden. 
 

Als het dier gechipt is zijn er geen problemen. De eigenaar is dan direct te 
achterhalen en er is meteen bekend waar het dier thuis hoort. De kat kan dan 
of daar blijven lopen omdat hij in de buurt woont of wordt naar zijn huis 
gebracht. 
 

Een ander probleem vormen de echte zwerfkatten. Deze zijn niet te 
benaderen en als ze gevangen zijn niet meer te socialiseren en te 
herplaatsen. Deze dieren worden via de TNR methode (zie ook het artikel van 
de dierenbescherming) gevangen met een vangkooi, gesteriliseerd (ook de 
mannen), en weer teruggezet in hun leefgebied, zodat er zich geen andere 
zwerfkatten gaat vestigen. 
 
Vermist? Gevonden! En met het baasje herenigd! 
Tegenwoordig is er een unieke identificatie methode: de elektronische chip. 
Deze chip kan gemakkelijk en praktisch pijnloos onder de huid van uw 
huisdier worden aangebracht waarmee het dier elektronisch is 
geïdentificeerd. Door vervolgens uw en zijn gegevens te (laten) registreren in 
een database staat de herkomst van uw huisdier onomstotelijk vast.  



Vanwege de lange naam wordt het elektronisch 
identificeren ook wel "chippen" genoemd.  
Met een chip is uw huisdier altijd te herkennen, want 
iedere chip heeft een eigen, unieke code. De chip heeft de 
vorm van een staafje en is kleiner dan een eurocent, maar 
voor u en uw huisdier wel goud waard! 
 
De voordelen 
Elektronische identificatie voor gezelschapsdieren heeft 
grote voordelen. Genoemd kunnen worden: 
 

 wereldwijd unieke identificatiecode  

 diervriendelijk 

 onbeperkte levensduur van de chip, daardoor levenslange 
identificatie  

 eenvoudig in het gebruik  

 geschikt voor vrijwel alle diersoorten  

 kan al op jonge leeftijd worden 
toegepast  

 fraudebestendig: de code kan nooit 
worden gewist of veranderd  

 niet ontsierend (onzichtbaar onder de huid aangebracht) 
 

Wat kost het om mijn huisdier te laten chippen? 
Om uw huisdier van een chip te laten voorzien rekent de dierenarts u een 
consult en een bedrag voor de plaatsing van de chip. De meeste dierenartsen 
zullen meteen de registratie van de chip bij de databank voor u regelen, 
zodat u de kosten hiervan op uw dierenartsenrekening zult terugvinden. 
Andere dierenartsen hanteren een all in prijs voor het geheel. Wat 
uiteindelijk de prijs is die u betaalt, wordt vastgesteld door de dierenarts zelf. 
Maar gemiddeld liggen de kosten tussen de €50,- en de € 40,-. Als u uw dier 
laat chippen als deze toch wat moet ondergaan bij de dierenarts gaat er 
meestal weer €10,- vanaf.  
Elk jaar, meestal in juni, is er de chipmaand. Het is dan een stuk goedkoper 
om uw dier te laten chippen.  
De prijzen liggen dan tussen de €35,- en €25,-. 
Vanwege de Nederlandse Mededingingswet mogen dierenartsen geen 
adviesprijzen meer hanteren. 
  

Elektronische chip  
met lucifer 



Check je chip! 
Als je huisdier een chip heeft, is het van 
groot belang om regelmatig de chipcheck te 
doen: laat bij de dierenarts bij ieder bezoek 
de chipcheck uitvoeren, checkjechip dus! De 
chipcheck is om 2 redenen belangrijk: in de 
eerste plaats om te zien of de chip het nog 
wel doet (het is tenslotte micro elektronica) 
en in de tweede plaats om de registratie te 
controleren.  
 

Dus: de dierenarts is de eerste chipchecker: die kan de chip voor je uitlezen 
en www.chipnummer.nl of www.dierkwijt.nl is je tweede chipchecker, 
namelijk om de registratie te controleren. 
Dus: checkjechip tenminste 2 keer: 1 keer door uitlezen, en nog een keer op 
internet.  
 

Nb. De Dierenambulance heeft een chipreader aangeschaft die de meeste 
chips kan lezen, ook die van buiten Nederland. 
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