Team HELD
Wat te doen bij een vermissing

1. Hang of leg een recent gedragen kledingstuk van uzelf op de plek van de vermissing.
2. Als u met de auto bent gekomen met uw hond op de plek van vermissing, laat uw auto dan
op die plek staan. Honden keren hier vaak naar terug.
3. Is uw hond nabij of vanuit uw huis vermist, trek dan een urinespoor van uzelf van de plek van
vermissing naar uw huis. Dit kunt u doen door in een fles te urineren. Een hond herkent deze
geur, zeker binnen 48 uur.
4. Zet uw tuinhek/deur ten tijde van de vermissing open en leg een mand/kussen met
voer/water in uw tuin of plek waar de deur open is.
5. Maak uw vermissing zichtbaar;informeer de dierenambulances, dierenasiels, politie,
Rijkswaterstaat, gemeente, supermarkten, dierenartsen, Amivedi (www.amivedi.nl),
www.mijndieriszoek.nl.
6. Zoek hulp bij het terugvinden van uw hond. Meld de vermissing bij www.teamheld.nl
Team HELD staat voor u klaar. Wij beiden u een flyer, whatsapp zoekgroep en kunnen
desgewenst een speuraanvraag voor u uitzetten voor een speurhond.
7. Check de chipgegevens van uw dier; is de chip actief en staat de chip ook geregistreerd op
uw naam. U kunt hier ook de chip direct op vermist zetten.
8. Ga alle sloten, meertjes en andere waterbronnen in de buurt goed bij langs. Dit wil zeggen
ook de duikers die de ene sloot met de andere verbindt. Uw hond kan namelijk vastzitten in
het riet of in een duiker.
9. Gebruik op internet in uw beschrijving ALLE #-woorden of woorden zoals: “Hond vermist”,
“hond weggelopen”, “Hond kwijt”, “hond kwijtgeraakt”, “Hond weg”, “Wie heeft mijn hond
gezien”, “Wie heeft deze hond gezien”, “Ik ben mijn hond kwijt”, “Wie heeft dit hondje
gezien”, “hond zonder baas”, “hond zonder eigenaar”, en verwante woorden/zinnen. Dit zijn
namelijk de zoektermen waarop gezocht wordt als iemand een hond vindt en wil kijken of
deze al bekend is op bijvoorbeeld facebook. Iemand die uw hond vindt of uw hond heeft
gezien kan zo sneller en makkelijker met u in contact komen.
10. Vraag aan het zoekteam om een speurhond in te zetten en bewaar zelf van de hond
meerdere geurbronnen in elk een apart afgesloten plastictas op kamertemperatuur. Een
speurhond heeft het meeste effect als u een geurbron heeft van minder dan 24 uur geleden
en daarbij dat de vermissing minder dan 4 dagen geleden is; zo snel mogelijk een speurhond
inzetten!
11. Als mensen u bellen om een zichtmelding door te geven, vraag ze dan om de
tijd/dag/plaats/straat en de looprichting. De staat van de hond (mank, normaal, rennend,
lopend, angstig, et cetera). En, of ze de hond nog steeds in beeld hebben. Daarbij of ze een
foto of filmpje hebben van de hond of deze nog kunnen maken.
12. Overleg met het zoekteam een plan om de zichtmelding te behandelen.
13. Noteer alle zichtmeldingen met alle benodigde informatie zoals hierboven vermeld, stip ze
aan op een kaart.
14. Is uw hond na 48 uur nog niet terug dan kunt u gaan overleggen met het zoekteam om
andere maatregelen te treffen: inzet wildcamera’s, aanleg voerplekken bij vermoedelijke
plekken waar uw hond is, een second-opinion speurhond, drones, camera’s die onder water
kunnen kijken, vangkooien et cetera.

Teamheld 2019.

