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Chipmaand

“Is uw huisdier al gechipt?”

Een veel voorkomende vraag in een dierenartsenpraktijk. Maar 
waarom besteden we er nu zoveel aandacht aan? Wat houdt 
chippen in? En wat maakt het chippen en registreren van uw 

huisdier nu zo 
belangrijk? 

Dit alles en meer kunt
u lezen in de 
nieuwsbrief van deze 
maand, waar alles 
omtrent chippen en 
registreren in de 
belangstelling staat.

WEETJE

 Het laten controleren van de
chip en de geregistreerde 
gegevens doen wij GRATIS!

Maandactie:

De gehele maand Juni staat in het teken van het 
chippen van uw huisdier!

 

CHIPPEN + REGISTREREN VOOR SLECHTS 25
EURO.

Wat is een chip?

Een chip bestaat uit een gesloten buisje 
met een afmeting van ongeveer10 mm lang
en een doorsnede van ongeveer 2 mm. Een 
chip is dus zeer klein. Het buisje bestaat uit
een veilig en onbreekbaar omhulsel wat 
ervoor zorgt dat de chip met het weefsel 
vergroeit en daardoor niet afgestoten kan 
worden.

In het gesloten buisje zit een geheugenchip
en een soort spoeltje dat als een antenne 
fungeert. De geheugenchip (ook wel 
microchip genoemd) bevat een 15-cijferige
code: de chipcode. Het spoeltje in het 
buisje is wellicht het meest belangrijkste 
van de hele chip: deze zorgt er namelijk 
voor dat de geheugenchip dat in het buisje 
verborgen zit afgelezen kan worden door 
een chipreader (een afleesapparaat).

Op deze manier kunnen we snel en veilig 
een chip aflezen bij een dier, zonder enige 
stress te veroorzaken. Met het chipnummer
kunnen we en indien nodig de eigenaren 
van het betreffende dier terugvinden.

Plaatsen van een chip

Het plaatsen van een chip kunnen we
zowel bij wakkere dieren als bij 
slapende dieren doen. Veel 
katteneigenaren kiezen ervoor om de
kat binnen te houden tot aan de 
castratie/sterilisatie. Dan kunnen we 
de chip plaatsen als ze onder narcose
zijn. Gaan de dieren al eerder naar 
buiten of er is een kans op 
ontsnappingsgevaar, dan is het 
advies om eerder te chippen. 



PATIENT VAN DE MAAND

Ontmoet Kaylo, een kruising van 5 jaar. Zijn lieve 
karakter maakt veel goed voor alle onderliggende 
problemen die hij heeft. Zo kwam Kaylo 3 jaar 
geleden als herplaatser bij zijn baasje terecht met 
algehele Demodex en bloedarmoede. Gelukkig is dit
met succes behandeld. Toch bleef Kaylo erg snel 
moe. Na verder onderzoek bleek hij helaas ook een 
alvleesklierontsteking te hebben. Gelukkig is dit 
inmiddels door de juiste voeding helemaal onder 
controle maar blijft het een probleem waar dagelijks 

rekening mee gehouden moet worden. Na de behandeling leefde hij weer erg op, echter was dit ook 
maar van korte duur. Regulier liep het traject eigenlijk een beetje vast. Toen is de stap genomen om 
een afspraak in te plannen bij dierenarts Karin van Eijk om hem te laten doormeten en te behandelen.
Zowel fysiek als mentaal zat hij gewoon een beetje in de knoop. Na de eerste behandeling was er al 
zo'n groot verschil te zien. Hij moest er even van bijkomen, maar al snel veranderde hij weer in een 
jonge en speelse hond. Zo nu en dan heeft hij nog even een onderhoudsbehandeling nodig, maar al 
met al is hij weer een ontzettend blije en gezonde hond die weer lekker met zijn billen kan schudden.

Waarom is chippen zo belangrijk?

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom het chippen van uw huisdier zeer waardevol kan zijn. 
Jaarlijks lopen duizenden honden, katten en andere huisdieren weg van huis. Veel van deze huisdieren, vooral 
de katten, vinden hun weg naar huis niet meer terug. 
Als dieren geen chip hebben en/of niet geregistreerd zijn bij een databank, is het zeer moeilijk, zo niet bijna 
onmogelijk om dier en eigenaar weer te herenigen. Uiteraard kan social media altijd een handje helpen in de 
hereniging, maar dan moet er altijd sprake zijn van geluk dat het dier gezien en herkend wordt door de eigenaar
of kennissen van de eigenaar. 
Natuurlijk bestaan er ook penningen en adreskokertjes, maar een halsband kan altijd worden verloren door het 
huisdier.

Wanneer een dier wordt
aangeboden bij asiel,
dierenambulance of een dierenarts
zal het dier gecontroleerd op de
aanwezigheid van een chip. Indien
uw huisdier gechipt is, kan deze
derde partij u via deze
chipgegevens vinden in een de
databank waar de chip
geregistreerd staat en u op deze manier weer herenigen met uw huisdier. Het is dus van (levens)belang dat ook 
de geregistreerde contactgegevens up to date zijn!

WEETJE

 Jaarlijks worden zeer veel 
dieren weer met hun 
eigenaar herenigd dankzij 
hun chip!


