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1. Handleiding voor dierenartspraktijken en chippers

1.1 Heeft u al een account?

 Stap 1 - Klik rechtsboven op “Inloggen“.

1.2 Wachtwoord vergeten?

 Stap 1 - Heeft u al een account maar bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan op “Wachtwoord vergeten?”.

 Stap 2 - Vul daarna uw e-mailadres in waarmee u uw account heeft aangemaakt 
  en klik op “Stel een nieuw wachtwoord in”.

Stap 3 - U ontvangt van ons een mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.

 Stap 2 - Log in met uw e-mailadres en wachtwoord waarmee u een account heeft aangemaakt.

Let op! De mail kan in uw spambox/ongewenste mail belanden.
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Stap 4 - In het scherm na ‘‘Account aanmaken’’ vult u het volgende in:
Praktijk UBN
CIBG    Dit is uw eigen CIBG nummer
RVO-relatienummer  Dit is uw eigen privé RVO-relatienummer, dus niet die van de praktijk
 
Waar kunt u deze gegevens vinden? 
Praktijk UBN:  Kunt u vinden bij mijn.rvo.nl. Hier kunt u inloggen met eHerkenning 2+.
CIBG:    Dit kunt u vinden in het diergeneeskunderegister
RVO-relatienummer:  Log in bij mijn.rvo.nl en log in met uw persoonlijke DigiD als particulier. Rechtsboven klikt u op 
   “Mijn Dossier”. Daarna zal er bij het kopje “Mijn gegevens” ook uw relatienummer staan.

Als u alles goed heeft ingevuld, kunt u het account aanmaken nu voltooien. 
Bent u goed geregistreerd als praktijk, dan zult u op het Dashboard komen van uw account.  
U zult dan bij ‘‘Mijn praktijk(en)’’ zien staan: “PA / adres van de praktijk”. PA staat voor praktijkadres.  
Een dierenarts kan aan maximaal 3 praktijken zijn gekoppeld. Indien een 4e praktijk een dierenarts uitnodigt, kan diegene 
wel als “gedelegeerde” registraties doen in naam van de praktijk. Klik op de “PA / adres van de praktijk” waarvoor u 
het dier wilt registreren. U komt dan op de overzichtspagina van de betreffende praktijk.

1.3 Account aanmaken

 Stap 1 - Klik rechtsboven op “Registreren“.

 Stap 2 - Vul uw gegevens in en maak een wachtwoord aan.

Vul nauwkeurig de  
gevraagde gegevens in.  
Indien dit niet overeenkomt met 
de gegevens van het RVO, dan 
kunt u zich niet juist registre-
ren en krijgt u geen data in uw 
account.

Stap 3 - U vinkt aan dat u het eens bent met onze voorwaarden (via de link krijgt u ze in beeld).  
Klik vervolgens op ‘‘Account aanmaken’’.

Vul de volgende gegevens in zoals bekend in het RVO:
Voorletters  Geen voornaam of DAP
Tussenvoegsel Indien van toepassing
Achternaam  Dit moet hetzelfde zijn als de achternaam in het RVO. Vul hier GEEN praktijknaam in
Adres  Kies het praktijkadres
E-mailadres  Indien u al bij de “oude“ BackHome Club was aangemeld, vul hier dan hetzelfde e-mailadres in
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1.4 Praktijknaam wijzigen

 Onder ‘‘Mijn praktijk(en)’’ ziet u staan: “PA / adres van de praktijk”.  
 Het is belangrijk dat u het praktijkadres wijzigd in de praktijknaam.  
 In verband met de mails die worden verstuurd naar de huisdiereigenaar.

 Stap 1 - Ga naar “Dashboard” en klik op de button onder mijn praktijk(en).

 Stap 2 - Klik op de button “Bewerk“.

 Stap 3 - Vul de praktijknaam in en klik op opslaan.

Mijn huisdierenPA Straatnaam 12 Woonplaats

Straatnaam 12
1234AB Woonplaats

Saldo € 0,00
U kunt meldingen uitvoeren tot uw saldo op is. Het saldo is op te waarderen via onderstaande link

Opwaarderen via iDeal

PA Straatnaam 12 Woonplaats Bewerk PA Straatnaam 12 Woonplaats

1234567

PA Straatnaam 12 Woonplaats

121234AB

Straatnaam WOONPLAATS
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Stap 1 - Ga naar “Mijn instellingen”

Stap 2 - Bekijk bij “Over mij” of uw gegevens wel hetzelfde 
zijn als bij RVO. Dus let op dat u uw voorletters in heeft  
gevuld en de juiste achternaam.

Stap 3 - Kijk bij “Adres” of u wel het praktijkadres heeft 
ingevuld. Verander dit indien nodig.

Stap 4 - Kijk bij “RVO registratie“ en klik op Aanpassen .  
U kunt vervolgens uw account koppelen met onderstaande 
knop  . Vul de UBN van de praktijk in 
met uw RVO-relatienummer. Hierna zou de praktijk wel  
zichtbaar moeten zijn op het dashboard. Klik op “PA / adres 
van de praktijk” om naar de overzichtspagina te gaan.

Is uw praktijk nog niet zichtbaar, neem contact met ons op.

1.5 Mijn praktijk is niet zichtbaar in mijn account

Indien u niet goed geregistreerd bent dan ziet u geen “PA / adres van de praktijk” in een blauwe button.

emailvande@dierenarts.nl

Volledige naam
A.B. Dierenarts

12
1234 AB
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Uitleg overzichtspagina

Chipnummer opzoeken

Hier kunt u een chipnummer opzoeken (waarmee uw praktijk een melding heeft gedaan).  
Als u een chipnummer opzoekt kunt u zien wanneer deze is gemeld.

Betalingen

Hier ziet u welke meldingen u heeft gedaan waarvoor u moest betalen.

Overzicht RVO meldingen

Hier kunt u de meldingen bekijken die u bij de portaalmeldingen heeft gedaan.

Bewerk “Praktijknaam”

Hier kunt u de adresgegevens wijzigen van de praktijk, maar ook de praktijknaam welke zichtbaar  
is in de blauwe button op het dashboard. U mag hier uw praktijknaam invoeren zonder adres gegevens.

3. Overzichtspagina

A.B. Dierenarts

E. Achternaam

C. Achternaam

G. Achternaam

J. Achternaam

B. Dierenarts

F. Achternaam

I. Achternaam

D. Achternaam

H. Achternaam

K. Achternaam

123@dierenarts.nl

111@dierenarts.nl

789@dierenarts.nl

113@dierenarts.nl

116@dierenarts.nl

456@dierenarts.nl

123@dierenarts.nl

115@dierenarts.nl

100@dierenarts.nl

114@dierenarts.nl

117@dierenarts.nl

STRAAT 12
1234 AB WOONPLAATS

Praktijknaam Bewerk Praktijknaam

Saldo € 0,00
U kunt meldingen uitvoeren tot uw saldo op is. Het saldo is op te waarderen via onderstaande link

Opwaarderen via iDeal
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Een medewerker uitnodigen

Hier kunt u, als deze nog niet aangevuld zijn door het diergeneeskunderegister, een medewerker  
uitnodigen die in uw praktijk werkt. Dit kan iedereen zijn. Vul een uniek e-mailadres in en de persoon wordt uitgenodigd door 
middel van een mail. Via de link in de mail kan de persoon een account aanmaken, indien hij/zij die nog niet heeft.  
Zorg ervoor de link in deze mail te openen op een PC waarop op dat moment niemand op de BackHomeClub is ingelogd.
 
Via “Wijzigen” en het kruisje op deze pagina, kunt u als beheerder de rollen van de persoon bepalen of de gebruiker verwij-
deren. U heeft de volgende keuzes: dierenarts, chipper, beheerder of gedelegeerde. Voor de dierenarts en chippers waarvoor 
andere collega’s/gebruikers in hun naam een melding mogen doen, dienen ook naast de rol van ‘Dierenarts’ of ‘Chipper’ ook 
de rol “Gedelegeerde” te krijgen. Voor de gedelegeerde dient er wel eerst toestemming worden gegeven in het persoonlijke 
account van de dierenartsen en chippers om in hun naam de handeling te mogen uitvoeren. Dit kunt u doen door in elk per-
soonlijk account het schuifje onder de button “Nieuwe melding” om te zetten, zodat het blauw wordt.  
Dit is een eenmalige handeling.

Status: 
Hier kunt u zien of de medewerker 
al actief is of dat deze nog niet is 
gekoppeld aan uw praktijk.

Let op! Een beheerder moet altijd een dierenarts zijn.  
Anders kunnen er geen importmeldingen gedaan worden en paspoorten worden uitgegeven.

De volgende statussen zijn er:

RVO  (grijs)
Met RVO koppeling, geen account.

RVO  (groen)
Met RVO koppeling, gevalideerd.

actief  (groen)
Email-gevalideerde account.

uitnodiging  (lichtblauw)
Uitgenodigd, nog geen account. De persoon is uitgenodigd om 
een account aan te maken en zich te koppelen aan de praktijk. 
De persoon heeft op het opgegeven e-mailadres een mail  
ontvangen met een link om een account aan te maken.

Betalen via factuur of iDeal?

U kunt bij ons via iDeal opwaarderen en meldingen doen tot uw tegoed op is.
Wilt u graag achteraf via een factuur betalen? Stuur dan een e-mail naar info@backhomeclub.nl en wij zullen dit zo spoedig 
mogelijk voor u in orde maken.

Rollen:



9

4. Portaal meldingen (Alleen RVO meldingen)

4.1 Alleen RVO meldingen 

Een portaalmelding doet u alleen als de fokker of houder zelf zijn/haar huisdier(en) gaat registreren bij een databank naar keuze.  
U doet dus alleen de verplichte meldingen bij het RVO. De huisdier(en) worden dus niet geregistreerd in onze databank.

Om een portaal melding te doen kunt u onderstaande stappen volgen:
 
 Stap 1 - Zodra u bent ingelogd klikt u op uw “praktijknaam”.

 Stap 3  - Vervolgens geeft u aan namens welke dierenarts/chipper de melding gedaan wordt (optioneel).
 - Kies de soort melding (Chip aanbrenging, paspoortmelding etc.).
 - Vul de datum van gebeurtenis in.

Praktijknaam

B. Dierenarts

 Stap 2 - In het kader Portaalmelding klikt u op “RVO meldingen”.

STRAAT 12
1234 AB WOONPLAATS

Praktijknaam Bewerk Praktijknaam

Saldo € 0,00
U kunt meldingen uitvoeren tot uw saldo op is. Het saldo is op te waarderen via onderstaande link

Opwaarderen via iDeal
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4.2 Welke soort RVO meldingen zijn er?

De volgende meldingen kunt u doen (klik bij “soort melding” op het pijltje rechts / dropdownmenu):

B. Dierenarts

Chip plaatsen: 
Hier meldt u alle nieuwe chip aanbrengingen met een 528 transponder. Bij deze melding kunt u ook gelijk het paspoortnum-
mer toevoegen. Dan hoeft u geen aparte paspoortmelding te doen. Begint het chipnummer niet met 528 dan hoeft u geen 
chip aanbrenging te melden.

Paspoortmelding: 
Hier kunt u de meldingen doen bij het uitgeven van een paspoort.

Importmelding (alleen hond):
Alleen te gebruiken door dierenartsen bij import honden uit het buitenland.

Exportmelding (alleen hond):
Alleen te gebruiken door dierenartsen bij export honden uit het buitenland.

Dier overleden (alleen hond):
Hiermee meldt u de hond als overleden bij RVO. Dit heeft dus GEEN impact op een databank registratie.

2e chip bijplaatsen:  
Hier kunt u de melding maken als u een nieuwe chip bij een dier heeft geplaatst ter vervanging van een vorige.
Dit wordt als bijplaatsing geregistreerd bij RVO. Het huisdier is vervolgens op beide chipnummers vindbaar op chipnummer.nl.

Defecte/ongebruikte chip
Is de chip gevallen bij inbrengen of niet bruikbaar? Blokkeer dan de chip. Het chipnummer wordt geblokkeerd in uw voorraad 
en in de RVO database. Dit chipnummer is dan nooit meer te gebruiken.

Chip overdragen:  
U kunt transponders van de ene collega op de andere collega overzetten. Dit is niet noodzakelijk. U kunt de transponders ook 
op 1 dierenarts laten staan.
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4.3 Nieuwe melding voor hond

Doet u de melding voor een hond dan is er een UBN nodig. (Controleer eventueel het UBN eerst in de app van I&R)*.  
Indien het UBN nog niet op huisdieren staat krijgt u foutmeldingen en moet u de melding later opnieuw uitvoeren.

Kies het soort melding dat u wilt doen. Geef de datum van gebeurtenis aan en vul het UBN, chipnummer, paspoortnummer 
en geboortedatum in en klik op Opslaan & uitvoeren  .

* Download de app I&R dieren in de App Store of via Google play.

B. Dierenarts

Let op! Bespreek met de fokker/houder dat u alleen de RVO meldingen heeft gedaan,  
de fokker/houder moet/kan zelf zijn/haar huisdier(en) registreren bij een databank.
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4.4 Importmelding

Als u een importmelding voor een hond gaat doen is het belangrijk dat u het UBN controleert in de I&R app van RVO.
Indien het UBN nog niet op huisdieren staat krijgt u foutmeldingen en moet u de melding later opnieuw uitvoeren.

Let op! Als de hond GEEN gezondheidscertificaat heeft dan vult u NIKS in. 
Indien u ja of nee gaat invullen komen er foutmeldingen en moet u de importmelding opnieuw uitvoeren.
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4.5 Exportmelding

Als u een exportmelding gaat doen dan moet u aangeven of de houder een particulier of een professionele houder is.
Bij een particuliere houder moet u de adres gegevens etc. invullen bij een professionele houder alleen het UBN.

Let op! Deze melding wordt alleen doorgezet naar het RVO het dier wordt niet afgemeld in de databank!
Als u een exportmelding voor een particuliere houder doet ziet het eruit als onderstaande afbeelding:

Als u een exportmelding voor een houder met UBN doet ziet het eruit als onderstaande afbeelding:
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5. Databank registratie (inclusief RVO meldingen)

 Stap 2 - Zoek in de zoekbalk of de houder al een account bij de BackHomeClub heeft. U kunt zoeken op:  
  e-mailadres, postcode-huisnummer combinatie, UBN, chipnummer of telefoonnummer van de houder.

STRAAT 12
1234 AB WOONPLAATS

Praktijknaam Bewerk Praktijknaam

Saldo € 0,00
U kunt meldingen uitvoeren tot uw saldo op is. Het saldo is op te waarderen via onderstaande link

Opwaarderen via iDeal

5.1 Houders & Databank inclusief RVO meldingen

Als u een huisdier heeft gechipt kunt u ervoor kiezen om voor de fokker/houder meteen een registratie te doen in onze data-
bank. Heeft u een nestje pups gechipt dan bent u niet verplicht om een geboortemelding te doen voor de fokker. De fokker is 
zelf verantwoordelijk voor de geboortemelding. Uiteraard mag u de geboortemelding doen als service voor de fokker. 
Om een databank registratie uit te voeren inclusief de RVO melding kunt u onderstaande stappen volgen:

 Stap 1 - Als u bent ingelogd klikt u op: Houders & Databank inclusief RVO meldingen.
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5.2 Machtigingsaanvraag versturen

 Stap 1 - Als de houder bekend is, ziet u deze in de regel hieronder verschijnen, 
  klik op de regel met de houder om een machtigingsaanvraag te doen.

 Stap 2 - Klik op de blauwe knop “machtigingsaanvraag versturen” om het verzoek naar de houder te mailen.

De houder ontvangt een mail om de machtiging te accepteren. Zodra de houder het verzoek heeft goedgekeurd, 
komt de houder in uw lijst met houders waarvoor gemachtigd te staan.

B Achternaam /

B Achternaam

123@dierenarts.nl

Straat 12A
1234AB Plaats

0612345678

B Achternaam Straat 12 3456AB Woonplaats 0612345678 123@dierenarts.nl

123@dierenarts.nl

123@dierenarts.nl
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 Stap 1 - Als de houder bekend is, ziet u deze in de regel hieronder verschijnen, 
  klik op de regel met de houder om een machtigingsaanvraag te doen.

5.3 Direct machtigen

 Stap 2 - Alleen dierenartspraktijken kunnen ook kiezen voor “Direct machtigen” 
  dan hoeft u niet te wachten op een akkoord van de houder.

B Achternaam /

B Achternaam

123@dierenarts.nl

Straat 12A
1234AB Plaats

0612345678

B Achternaam Straat 12 3456AB Woonplaats 0612345678 123@dierenarts.nl

123@dierenarts.nl

123@dierenarts.nl

De houder ontvangt een mail dat u gemachtigd bent om in het account te komen.
Indien gewenst kan de houder de machtiging direct ongedaan maken.
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5.4 Geen Houder Gevonden

 Stap 1 - Als u geen houder gevonden heeft in de BackHomeClub, zoek dan nogmaals op het e-mailadres  
  van de houder. Er zal dan een groene knop actief worden “Account aanmaken voor houder”.

Stap 2 - Vul alle benodigde gegevens in en klik op de knop “Account aanmaken”. De houder ontvangt  
 een mail met de mogelijkheid om een wachtwoord aan te maken.
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5.5 Gemachtigde Houder(s)

 Stap 1 - Klik op (een van) de houder(s) in de lijst.

 Stap 2 - Kies voor “Huisdier toevoegen” of “Houder bewerken”.

 U kunt hier als dierenarts alles doen wat een houder normaal zelf zou moeten doen.

 Nog niet helemaal duidelijk?  
 Voor korte vragen kunt u altijd bellen of een e-mail sturen naar info@backhomeclub.nl.

houderszoeken@indezoekbalk.nl

C Achternaam

C Achternaam

0612345678 RockyStraat 3 B
1234AB Woonplaats

houderszoeken@indezoekbalk.nl
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5.6 Importmelding

Als er een houder bij u in de praktijk komt met een hond uit het buitenland kunt u onderstaande stappen volgen:
- Controleer het UBN in de I&R app van RVO
- Zoek de houder op in de zoekbalk
- Klik op “huisdier toevoegen” 
- Vul de gegevens in
- Klik op “Hond registreren”

5.7 Exportmelding

Indien een houder aan u vraagt om de exportmelding te doen dan kunt u onderstaande stappen volgen:
- Zoek de eigenaar op in de zoekbalk
- Klik op de naam van de hond
- Klik op “Export” en daarna op “afmelden”

De hond is nu afgemeld in de databank en de exportmelding wordt doorgegeven aan het RVO.

Let op! Als de hond geen gezondheidscertificaat heeft laat dit veld dan leeg.
Als u ja, nee of iets anders invult dan krijgt u een foutmelding en moet u de melding later opnieuw doen.

“A. persoon” / 



20

6 Nest registreren

 Stap 1 - Vraag naar het UBN van de fokker/houder. Zoek de houder op in de zoekbalk.

 Stap 7 - De verplichte velden die u in moet vulllen zijn chipnummer, paspoortnummer, chipnummer moederhond  
  en de naam van de pup.

 Stap 8 - Indien u meerdere pups wilt registreren dan klikt u op “Registreren en nog een Hond registreren“  
  de geboortedatum en het chipnummer van de moederhond staan automatisch ingevuld.

Jasper Bakker emailvande@eigenaar.nl Aafje

Bab

Caba

Daffy

emailvande@eigenaar.nl

emailvande@eigenaar.nl

emailvande@eigenaar.nl

0611223344

0612345678

0622334455

0698746512 - 0685236974

Straatnaam 12
1234AB Woonplaats

Straatnaam 34
2345AB Woonplaats

Straatnaam 56
3456AB Woonplaats

Straatnaam 78
4567AB Woonplaats

A van den broek

A.B. de Jong

B Visser

 Stap 2 - Heeft de houder al een account? Ga verder bij stap 4. Heeft de houder nog geen account ga verder bij stap 3.

 Stap 3 - Maak een account aan voor de houder (zie ook 5.4).

 Stap 4 - Zodra u in het account bent van de houder kijkt u eerst of het UBN in het account staat.  
  Als er geen UBN bekend is dan klikt u op “synchroniseer met RVO”. 

 Stap 5 - Klik op “huisdier toevoegen” en kies diersoort hond, kies bij soort registratie voor geboorte.

ubn: 1234567 - synchroniseer rvo registratie
Straatnaam 1
4321AB Woonplaats

 A de Jong

Pleun
Hondsoort
1A 12-08-2016
12345678910
852-45-AB1

 Stap 6 - Indien u de pups ook heeft gechipt en een paspoort  
  heeft uitgegeven, kunt u de vinkjes aanzetten zodat de  
  verplichte RVO melding wordt doorgegeven aan het RVO.

Hond registreren Registreren en nog een Hond registreren


