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Voorwoord
In het kader van ons afstuderen voor de opleiding Diermanagement aan Hogeschool Van Hall
Larenstein te Leeuwarden hebben wij een onderzoek uitgevoerd voor de reptielenwereld. Het
onderzoek heeft plaats gevonden in opdracht van het Lectoraat Welzijn van Dieren.
Gedurende ruim vijf maanden hebben wij een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van
voorlichting over voeding en verlichting voor de groene leguaan (Iguana iguana) en de
baardagaam (Pogona vitticeps).
Onze interesse ging uit naar de kwaliteit van de voorlichting die (wel of niet) gegeven wordt
bij de verkoop van dieren in winkels. Op het gebied van reptielen, een steeds populairdere
groep huisdieren, was de verwachting dat er veel verschil zou zijn tussen de norm en de
werkelijkheid.
We willen graag de experts bedanken die zeer bereid waren om mee te werken aan ons
onderzoek in de vorm van interviews en overige ondersteuning. Daarnaast willen wij graag de
winkels met reptielen en/of toebehoren bedanken voor het invullen van de vragenlijst.
In het bijzonder gaat onze dank uit naar ing. T.R. Huisman (Hogeschool Van Hall Larenstein)
en ing. J.J. Polet (Lectoraat Welzijn van Dieren) voor hun begeleiding.
Tijdens ons onderzoek zijn we er achter gekomen dat de informatie over het verzorgen van
reptielen in gevangenschap weinig eenduidig is. Wij hopen dat onze scriptie aanleiding is
voor meer discussie en meer onderzoek naar het welzijn van reptielen in Nederland.
Esther Niemeijer en Marleen Schellinger
Leeuwarden, augustus 2009

Summary
Introduction
The new Memorandum Animal Welfare (Nota Dierenwelzijn) from the Dutch Ministry of
Agriculture, Nature and Fishery (LNV) was published on October 12, 2007. In this
memorandum is stated that, according to a recent analysis by the Faculty of Veterinary
Medicine (Utrecht University) and Wageningen University, many people often act out of
ignorance in the caretaking of their pet.
In the Netherlands, an increasing number of reptiles are being kept as pets in the private
sector. [Vrij Nederland, 2008]. Because of the many different species it is difficult to know all
of their specific health problems. [Stahl, 2003]
Nutrient deficiencies or inaccurate calcium, phosphor and vitamin D ratios are no exception.
Inaccurate use of UV-B lighting also plays an essential role. [Allen and Oftendal, 2003] These
faults in the fields of nutrition and housing often result in deficiency illnesses like Metabolic
Bone Disease (MBD). How often this occurs in the Netherlands is not known, but it is clear
that it is a problem often seen in veterinary practices.
Because of the fact that many people often act out of ignorance in the caretaking of their pet,
it is expected that education, during or before the purchase of a reptile, plays an important role
in this problem.
The goal of this research is to gain insight in the quality of the current information that is
given in the field of nutrition (calcium, phosphor and vitamin D) and lighting (UV-B) for
reptiles based on the current known standards. The goal animals in this research are the
bearded dragon (Pogona vitticeps) and the green iguana (Iguana iguana). These two species
are very popular as pets in the Netherlands. [Bruins, 2003] When the word ‘reptiles’ is used in
this report, the bearded dragon and green iguana are meant, unless stated otherwise.
Main question
The main question in this report is:
Is the education, that is given to private individuals orally as well as in writing, during or
before the purchase of a reptile, in the field of nutrition and UV-B lighting, of good quality,
based on the current known standards?
Method
The data for this research have been collected by means of literature study, interviews with
reptile experts, studying informative websites and questionnaires and visits to pet shops that
sell reptiles and/or reptile equipment.
The desired situation regarding the education on reptiles was researched. A literature study
was performed and reptile experts were interviewed. Based on these results the current known
standards for nutrition and UV-B lighting for reptiles were identified.
Then, research into the actual situation regarding to education took place. A questionnaire was
sent out to Dutch pet shops that sell reptiles and/or reptile equipment. There were also some

pet shops that were visited and where was pretended that the ‘customer’ wanted to buy a
bearded dragon and wanted information on how to take care of it. Lastly a number of
informative websites, that give information on bearded dragons and green iguanas were
studied and judged.
Results
Desired situation
In the literature, the green iguana is described as folivorous. The bearded dragon is described
as omnivorous. In the youth stage the bearded dragon only eats insects, and with time
becomes more omnivorous (starts eating vegetables). The diet of the bearded dragon consists
out of about 60% animal material and 40% plant material. This average ratio is consistent
with what the experts say.
The food of both animals should be covered with a vitamin- and mineral supplement. The
reason for this is that insects (bearded dragon) and plant material (both species) naturally
contain little calcium and vitamin D.
Regarding UV-B lighting, there is not much known scientifically. It is necessary for the
production of vitamin D3, which in turn is necessary for proper skeletal mineralization. To
what extent UV-B lighting is needed, and whether there is a difference between the two
species is not known.
According to experts, most health problems in reptiles are indeed related to nutrition or
housing. Information about nutrition should be about the type of food and the proper use of
supplements.
Information about lighting should be about the type of lighting, the need for UV-B
illumination and the measurement of the UV-B output.
Actual situation
To identify the actual information that is given to (first time) reptile buyers, a questionnaire
was sent out to pet shops, other pet shops were visited (fake customer) and informative
websites were viewed.
The results of the questionnaire show that the pet shops know the importance of a good
education.
The spontaneous information that was given during the shop visits varies somewhat. Often no
information was given about UV-B lighting at all. Also, a few of times, the vendor in question
didn’t even know what type of lamp he of she was selling. When general information about
buying a bearded dragon was asked, lighting was often mentioned but no specific information
was given.
The information on food was, averagely speaking, good. However, some of the advices were
very different, particular for the bearded dragon. The need for the use of supplements was
usually pointed out, however, not the specific use.

The information found on informative websites reasonably corresponded to the known
standards, but showed only brief and/or incomplete information in most cases. There can be
found more information on the bearded dragon than the green iguana.
Discussion
In the discussion the desired situation is compared with the actual current situation. It appears
that there is much unknown information on diet and lighting. Also, the opinions of some
experts were very different now and then. One of the most notable differences is the ratio
vegetable material / animal material in the diet of the bearded dragon. Also, the expert
opinions were not always consistent with the literature.
Conclusion
Overall, the quality of information on a proper diet and lighting for the bearded dragon and
the green iguana is lacking. Perhaps this is one of the reasons that reptiles often get affected
by diseases, including MBD.
The exact diets and necessary lighting systems for the bearded dragon and the green iguana
are not clear; the expert opinions vary somewhat.
Recommendations
Improve education
Besides a good briefing by the vendor, pet leaflets can be given out to (potential) buyers. The
advise is to improve the current generally known information point, the LICG.
In addition, better education for vendors and certification should lead to improvement of the
quality of information that is given to buyers.
Further research
Based on current information it is not yet possible to set fixed standards. There is need for
more information about the effect of UV-B light, vitamin D, calcium and phosphorus in the
body.
Methodology
The recommendation to Hogeschool Van Hall Larenstein is to obtain a solid software
program that could support students to spread surveys on behalf of internships or graduation
thesis.

Samenvatting
Introductie
Op 12 oktober 2007 is de nieuwe Nota Dierenwelzijn van het ministerie van Landbouw,
Natuur en visserij (LNV) gepubliceerd. In deze nota staat dat uit recente analyse van de
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit dat veel mensen
bij de verzorging van hun huisdier vaak handelen uit onwetendheid. [LNV, 2007]
Reptielen worden in Nederland steeds meer particulier in gevangenschap gehouden [Vrij
Nederland, 2008]. Vanwege de vele verschillende soorten is het moeilijk om van ieder dier de
specifieke gezondheidsproblemen te kennen. [Stahl, 2003]
Nutriëntentekort of verkeerde verhoudingen tussen onder andere calcium, fosfor en vitamine
D, zijn geen uitzondering. Ook verkeerd gebruik van UV-B verlichting speelt een essentiële
rol. [Allen en Oftedal, 2003] Deze fouten op gebied van voeding en huisvesting resulteren
vaak in deficiëntieziektes als Metabolic Bone Disease (MBD). Hoe vaak dit voorkomt in
Nederland is niet bekend, maar dat het veelvuldig in dierenartsenpraktijken gezien wordt is
wel duidelijk.
Omdat veel mensen uit onwetendheid en onkunde blijken te handelen, is de verwachting dat
de kwaliteit van voorlichting bij de verkoop van reptielen en belangrijke rol speelt in dit
probleem.
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de huidige gegeven
voorlichting op het gebied van voeding (calcium, fosfor en vitamine D) en UV-B verlichting
bij reptielen op basis van de huidige bekende normen. De doeldieren in dit onderzoek zijn de
baardagaam (Pogona vitticeps) en de groene leguaan (Iguana iguana). Deze twee soorten zijn
in Nederland erg populair als terrariumdieren. [Bruins, 2003] Met reptielen worden in dit
verslag ook deze twee soorten bedoelt, tenzij anders vermeld.
Hoofdvraag
De hoofdvraag in dit onderzoek luidt:
Is de voorlichting, die zowel mondeling als schriftelijk aan particulieren verstrekt wordt bij de
verkoop van reptielen, op het gebied van voeding en UV-B verlichting, van goede kwaliteit op
basis van de huidige bekende normen?
Methode
De data voor dit onderzoek zijn verzameld door middel van literatuurstudie, interviews met
experts uit de reptielenwereld, bestudering van voorlichtende websites en vragenlijsten en
bezoeken aan dierenwinkels die reptielen en/of toebehoren verkopen.
Er is enerzijds onderzoek gedaan naar de gewenste situatie wat betreft voorlichting over
reptielen. Hiervoor is er een literatuurstudie gedaan en zijn er experts geïnterviewd. Op basis
van deze informatie zijn de huidige bekende normen vastgesteld met betrekking tot voeding
en UV-B verlichting.

Ook de huidige situatie met betrekking tot voorlichting is onderzocht. Hiervoor is een enquête
verspreid onder de dierenwinkels in Nederland die reptielen en/of toebehoren verkopen.
Tevens zijn er dierenwinkels bezocht waar gedaan werd alsof de ‘klant’ een baardagaam
wilde gaan kopen en over de verzorging graag informatie wilde. Tot slot zijn er ook websites
beoordeeld die voorlichting geven over de baardagaam en/of de groene leguaan.
Resultaten
Gewenste situatie
In de literatuur wordt de groene leguaan als folivoor beschreven, de baardagaam als
omnivoor. In het jeugdstadium eet een baardagaam nog enkel insecten, langzamerhand komt
hier steeds meer groenvoer bij. Uiteindelijk zit een baardagaam op een rantsoen van ongeveer
60% dierlijk voedsel en 40% plantaardig voedsel. Deze verhouding komt gemiddeld ook
overeen met wat de experts zeggen.
Zowel het groenvoer als de insecten dienen van te voren te worden voorzien van een
vitamine- en mineralensupplement. Dit omdat insecten meestal van nature te weinig calcium
bevatten. De bladeren die groene leguanen eten, bevatten nauwelijks vitamine D.
Wat betreft UV-B verlichting is er op wetenschappelijk niveau nog niet genoeg bekend. Het is
noodzakelijk voor de productie van vitamine D3, wat weer nodig is voor een goede
skeletmineralisatie. In welke mate UV-B verlichting nodig is, en of hierin verschil zit tussen
verschillende soorten reptielen is niet bekend.
Volgens de experts zijn de meeste gezondheidsproblemen bij reptielen inderdaad gerelateerd
aan voeding of huisvesting. Voorlichting over voeding zou voornamelijk moeten gaan over
het type voeding en het goed gebruik maken van supplementen.
Voorlichting over verlichting zou moeten gaan over het type verlichting, de noodzaak van
UV-B verlichting en het meten van de UV-B output.
Huidige situatie
Om de huidige gegeven voorlichting aan (beginnende) reptielenkopers vast te kunnen stellen
is er een enquête uitgegaan naar dierenwinkels, andere dierenwinkels zijn bezocht
(pseudoaankopen) en voorlichtende websites zijn bekeken.
Uit de vragenlijst aan de winkels blijkt dat de winkels het belang inzien van goede
voorlichting.
De voorlichting die spontaan gegeven werd bij de pseudoaankopen was heel verschillend. Bij
de verkoop van UV-B verlichting werd vaak helemaal geen voorlichting gegeven. Ook
gebeurde het een aantal keer dat men niet wist wat voor soort lamp ze verkochten. Wanneer er
naar informatie in het algemeen gevraagd werd, werd verlichting vaak wel genoemd maar
specifieke informatie bleef uit.
Over voeding wordt gemiddeld gezien een goed advies gegeven. Echter, met name over de
baardagaam waren de voedingsadviezen erg uiteenlopend. De noodzaak van het gebruik van
supplementen werd meestal wel genoemd, het juiste gebruik hiervan niet.

Van de informatieve websites die zijn bezocht bleek de informatie redelijk overeen te komen
met de huidige bekende normen, maar bleek in de meeste gevallen slechts beknopte en/of
onvolledige informatie te bevatten. Over de baardagaam wordt meer geschreven dan over de
groene leguaan.
Discussie
In de discussie is de gewenste situatie vergeleken met de huidige situatie. Vanuit de gewenste
situatie bleek dat er nog veel informatie over voeding en verlichting niet eenduidig is. Ook
lopen de meningen van experts zo nu en dan flink uiteen. Een van de opvallendste
meningsverschillen gaat over de verhouding groenvoer/dierlijk voer bij de baardagaam.
Ook komen de meningen van experts komen niet altijd overeen met de literatuur.
Conclusie
Er schort nogal wat aan de kwaliteit van voorlichting over een juiste voeding en verlichting
voor de baardagaam en de groene leguaan. Wellicht is dit een van de oorzaken dat deze dieren
vaker getroffen worden door ziekten, waaronder MBD.
Het is niet duidelijk wat nou precies de juiste voeding en de juiste verlichting voor de
baardagaam en de groene leguaan zijn; de meningen van de experts en de literatuur
verschillen op bepaalde punten nogal.
Aanbevelingen
Verbeteren van de voorlichting
Naast een goede mondelinge voorlichting door de verkoper, kunnen er huisdierenbijsluiters
aan (potentiële) kopers meegegeven worden. Het advies is om het bestaande informatiepunt,
LICG, kwalitatief beter te maken.
Daarnaast moet meer opleiding voor de verkopers en certificering er toe leiden dat de
kwaliteit van de voorlichting beter wordt.
Verder onderzoek
Op basis van de huidige informatie uit onderzoeken is het nog niet mogelijk om scherpe
normen te stellen. Over de werking van UV-B verlichting, vitamine D, calcium en fosfor in
het lichaam is nog veel te onderzoeken.
Methodiek
De aanbeveling aan Hogeschool Van Hall Larenstein is om een gedegen software programma
aan te schaffen wat studenten kan ondersteunen om enquêtes te verspreiden ten behoeve van
een stage of afstudeeropdracht.

Inhoudsopgave
1. Inleiding............................................................................................................................... 11
1.1 Probleemschets............................................................................................................... 11
1.2 Doelstelling .................................................................................................................... 12
1.3 Onderzoeksvragen .......................................................................................................... 12
1.4 Begripsbepaling.............................................................................................................. 12
1.5 Scriptieopbouw............................................................................................................... 13
2. Methoden en technieken .................................................................................................... 14
2.1 Normstelling................................................................................................................... 14
2.1.1 Literatuuronderzoek ................................................................................................ 14
2.1.2 Interview experts ..................................................................................................... 15
2.2 Huidige gegeven voorlichting ........................................................................................ 15
2.2.1 Voornaamste informatiebronnen............................................................................. 15
2.2.2 Gegeven voorlichting .............................................................................................. 15
2.3 Vergelijking normstelling met huidige voorlichting...................................................... 17
3. Literatuuroverzicht ............................................................................................................ 18
3.1 De groene leguaan (Iguana iguana)................................................................................ 18
3.2 De baardagaam (Pogona vitticeps)................................................................................. 20
3.3 Metabolic Bone Disease (MBD) .................................................................................... 22
3.3.1 MBD bij reptielen in het algemeen.......................................................................... 22
3.3.2 MBD bij de groene leguaan .................................................................................... 23
3.3.3 MBD bij de baardagaam......................................................................................... 24
3.4 Mineralen en vitaminen.................................................................................................. 24
3.4.1 Calcium en fosfor .................................................................................................... 24
3.4.2 Vitamine D............................................................................................................... 25
3.5 Verlichting bij reptielen.................................................................................................. 27
3.6 Normstelling literatuur ................................................................................................... 29
4. Resultaten............................................................................................................................ 31
4.1 Normstelling................................................................................................................... 31
4.1.1 Enquête onderdeel 1; Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in
Nederland ......................................................................................................................... 32
4.1.2 Enquête onderdeel 2; Gewenste situatie ................................................................. 34
4.1.3 Enquête onderdeel 3; Vaststellen van normen ........................................................ 36
4.1.4 Normstelling experts ............................................................................................... 39
4.2 Huidige gegeven voorlichting ........................................................................................ 41
4.2.1 Voornaamste informatiebronnen............................................................................. 41
4.2.2. Vragenlijst aan winkels die reptielen en/of reptielentoebehoren verkopen ........... 42
4.2.3 Pseudoaankopen...................................................................................................... 49
4.2.4 Bestudering informatiepunten op internet............................................................... 51
5. Discussie .............................................................................................................................. 54
5.1 Normen vs. werkelijkheid .............................................................................................. 54
5.1.1 Voeding.................................................................................................................... 54
5.1.2 UV-B verlichting ..................................................................................................... 56
5.2 Methodiek....................................................................................................................... 58

6. Conclusie ............................................................................................................................. 59
6.1 Gewenste situatie............................................................................................................ 59
6.2 Huidige situatie .............................................................................................................. 60
6.3 Hoofdvraag:.................................................................................................................... 60
7. Aanbevelingen..................................................................................................................... 62
7.1 Onderzoek ...................................................................................................................... 62
7.2 Methodiek....................................................................................................................... 63
Literatuurlijst ......................................................................................................................... 64
Bijlagen.......................................................................................................................................I
Bijlage 1, Overzicht trefwoorden........................................................................................... II
Bijlage 2, Vragenlijsten......................................................................................................... III
Bijlage 4, Resultaten vragenlijst aan winkels met reptielen en/of toebehoren .................XI
Bijlage 5, Protocol pseudoaankopen................................................................................... XV
Bijlage 6, Verslagen pseudoaankopen ...............................................................................XVI
Bijlage 7, Resultaten interviews experts...........................................................................XXV
Bijlage 8, Caresheet TerraPlus ....................................................................................... XLIX
Bijlage 9, Huisdierenbijsluiter baardagaam, LICG............................................................. L

1. Inleiding
1.1 Probleemschets
Zowel in de politiek als in het publiek debat staat dierenwelzijn hoog in het vaandel. Op 12
oktober 2007 is de nieuwe Nota Dierenwelzijn1 van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Visserij (LNV) gepubliceerd. Deze nota beschrijft de ontwikkelingen en plannen van aanpak
van de verschillende diergroepen en sectoren die met dieren te maken hebben in Nederland.
[LNV, 2007]
Het onderdeel van de Nota dat over gezelschapdieren gaat beschrijft de
verantwoordelijkheden die een dierhouder heeft. Hierin staat dat uit analyse van het Forum
Welzijn van Gezelschapsdieren (onderzoeksprogramma ‘Welzijn van gezelschapsdieren’) en
de meer recente analyse van Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht en Wageningen
Universiteit blijkt dat veel mensen handelen uit onwetendheid. [LNV, 2007]
Om deze onwetendheid en onkunde weg te nemen moeten enerzijds mensen geprikkeld
worden om zich meer te verdiepen in de behoeften van een dier. Anderzijds moet de
particulier ook worden voorgelicht met juiste informatie.
Een moeilijke diergroep zijn de reptielen. Deze dieren worden in Nederland steeds meer
particulier in gevangenschap gehouden [Vrij Nederland, 20082] en vanwege de vele
verschillende soorten is het moeilijk om van ieder dier de specifieke gezondheidsproblemen te
kennen. [Stahl, 2003] Nutriëntentekort of verkeerde verhoudingen van en tussen onder andere
calcium, fosfor en vitamine D, zijn geen uitzondering. Ook verkeerd gebruik van UV-B
verlichting speelt een essentiële rol. [Allen en Oftedal, 2003]
Een bekende verzameling van deficiëntie ziektes die ontstaat als het gevolg van verkeerde
voeding en/of UV-B verlichting is Metabolic Bone Disease (MBD). MBD is een
verzamelnaam voor verschillende aandoeningen die zorgen voor pathologische veranderingen
in het skelet. [Allen en Oftedal, 2003] De frequentie waarin MBD bij reptielen in
gevangenschap voorkomt is niet precies bekend, maar dat het veelvuldig in
dierenartsenpraktijken gezien wordt is wel duidelijk.
De vraag rijst nu waarom MBD vrij vaak voorkomt bij reptielen in gevangenschap. Er is
namelijk een steeds toenemende hoeveelheid van kennis over aanbevelingen rond het dieet en
de leefomgeving van deze dieren. [Koelemeyer, 2003] Wellicht is dit te wijten aan (het
gebrek aan) de voorlichting van verkoper aan koper en aan de slechte kwaliteit van
voorlichting via websites op internet.
Een belangrijke bron is de verkoper van de dierenspeciaalzaak. Wanneer de verkoper goed
getraind, ervaren is en zich heeft verdiept in recente literatuur, is hij ook in staat om goede
informatie te geven aan de klant. Wanneer de verkoper in één of meerdere van voorstaande
zaken niet voldoet zal hij enkel handelen op basis van de verkoop van producten. Het gevolg
is dus verkeerde informatie wat leidt tot nutritionele problemen bij het verkochte dier. [Frye,
1997]
1
2

Ministerie van LNV. 2007. Nota Dierenwelzijn
Lo Galbo C. 2008. ‘Het reptiel is de nieuwe hond’. Vrij Nederland. p. 32-39
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In het kader van dit onderzoek is ervoor gekozen om als doeldieren de groene leguaan
(Iguana iguana) en de baardagaam (Pogona vitticeps) te nemen. Deze twee soorten zijn in
Nederland erg populair als terrariumdieren. [Bruins, 2003] MBD is de meest voorkomende
aandoening bij groene leguanen (Iguana iguana) in gevangenschap. [Koelemeyer, 2003] Ook
bij baardagamen (Pogona vitticeps) komt MBD voor. [Ullrey, 2003]

1.2 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de huidige gegeven
voorlichting op het gebied van voeding (calcium, fosfor en vitamine D) en UV-B verlichting
bij reptielen op basis van de huidige bekende normen. Op deze manier wordt duidelijk of
gebrekkige voorlichting een medeoorzaak is van het ontstaan van gezondheidsproblemen als
MBD bij reptielen.

1.3 Onderzoeksvragen
Hoofdvraag:
Is de voorlichting, die zowel mondeling als schriftelijk aan particulieren verstrekt wordt bij de
verkoop van reptielen, op het gebied van voeding en UV-B verlichting, van goede kwaliteit
op basis van de huidige bekende normen?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
Gewenste situatie:
- Wat zijn de huidige inzichten, zowel wetenschappelijk als uit ervaring van experts,
met betrekking tot het gebruik van UV-B verlichting bij reptielen?
- Wat zijn de huidige inzichten, zowel wetenschappelijk als uit ervaring van experts,
met betrekking tot voeding bij reptielen, specifiek over calcium, fosfor en vitamine D?
Huidige situatie:
- Welke adviezen op het gebied van UV-B verlichting worden nu toegepast bij de
voorlichting aan particulieren bij de verkoop van reptielen?
- Welke adviezen op het gebied van voeding (calcium, fosfor en vitamine D) worden nu
toegepast bij de voorlichting aan particulieren bij de verkoop van reptielen?
- Zijn de normen die gebruikt worden bij de voorlichting aan (potentiële) kopers voor
reptielen in overeenstemming met de huidige inzichten?

1.4 Begripsbepaling
Reptiel
Een reptiel (klasse reptilia) is een koudbloedig gewerveld dier. In dit onderzoek wordt met
een reptiel de groene leguaan (Iguana iguana) en/of de baardagaam (Pogona vitticeps)
bedoeld, tenzij anders vermeld.
UV-B verlichting
Voor reptielen is UV-B verlichting van groot belang. Het is onmisbaar voor het produceren
van vitamine D3. Deze vitamine reguleert het calcium metabolisme en heeft daardoor invloed
op een goede ontwikkeling van het skelet [Allen en Oftedal, 2003]. In dit onderzoek wordt
12

onder UV-B verlichting de lampen bedoeld die als zodanig verkocht worden, tenzij anders
vermeld.

1.5 Scriptieopbouw
In hoofdstuk 2, Methoden en technieken, staat beschreven op welke manier de huidige
inzichten betreffende voeding en verlichting voor de baardagaam en de groene leguaan in
kaart wordt gebracht, ook wordt beschreven hoe hieruit een norm voor een goede voorlichting
wordt vastgesteld. Daarnaast wordt uitgelegd hoe er inzicht in de huidige gegeven
voorlichting wordt gekregen.
Het literatuuroverzicht, hoofdstuk 3 beschrijft verschillende zaken die van belang zijn om de
resultaten van het onderzoek te begrijpen. De twee doeldieren worden beschreven, evenals het
fenomeen MBD. Aan het eind van dit hoofdstuk worden de normen voor de gewenste situatie
die uit deze literatuur voortvloeien vastgesteld.
Hoofdstuk 4, Resultaten, geeft weer wat de resultaten van het onderzoek zijn. Dit omvat de
interviews met experts, waarna er ook hier normen voor de gewenste situatie die hieruit
voortvloeien worden vastgesteld. Ook bevat hoofdstuk 4 de respons op de vragenlijst onder
dierenwinkels en de verrichte pseudoaankopen.
In hoofdstuk 5, Discussie, wordt er een vergelijking gemaakt tussen de vastgestelde normen
voor de gewenste situatie en de werkelijke huidige situatie. Ook worden problemen besproken
die tijdens het onderzoek aan de orde kwamen.
In hoofdstuk 6, Conclusie, worden de hoofd- en deelvragen van het onderzoek kort en bondig
beantwoordt.
Tot slot wordt er in hoofdstuk 7, Aanbevelingen, aangegeven op welke gebieden
vervolgonderzoek nodig is en wat de praktijk kan doen om de huidige voorlichting te
verbeteren.
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2. Methoden en technieken
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden van februari 2009 tot en met juli 2009, in een tijdsbestek
van ruim vijf maanden. Data zijn verzameld door middel van literatuurstudie, interviews met
experts, bestudering van websites met informatie over baardagamen en groene leguanen,
vragenlijsten en bezoeken aan winkels die reptielen en/of toebehoren verkopen.
Er is enerzijds onderzoek gedaan naar de gewenste situatie van voorlichting over het houden
van reptielen, met in het bijzonder de baardagaam en de groene leguaan. Hierbij is gebruik
gemaakt van literatuurstudie en interviews met experts. Van hieruit zijn er normen gesteld
met betrekking tot de voeding en UV-B verlichting.
Anderzijds is er onderzoek gedaan naar de huidige situatie. Hierbij is gebruik gemaakt van
vragenlijsten onder verkopers van dieren- en reptielenspeciaalzaken. Ook het bezoeken van de
speciaalzaken is onderdeel geweest van het vaststellen van de huidige situatie.
De normen zoals deze om dit moment bekend zijn, zijn vergeleken met de voorlichting die
gegeven wordt.

2.1 Normstelling
Er is een norm vastgesteld voor een juiste voeding en verlichting voor de baardagaam en de
groene leguaan. Qua voeding houdt dit in dat er o.a. normen vastgesteld zijn voor het type
voedsel, de hoeveelheid voedsel, de hoeveelheid calcium en de calcium:fosfor (Ca:P)
verhouding in het dieet. Qua verlichting houdt dit in dat er normen vastgesteld zijn voor het
juiste gebruik van UV-B verlichting. Dit omvat de duur, intensiteit en afstand van de
verlichting. Er is literatuuronderzoek gedaan en er zijn experts geïnterviewd en geënquêteerd.
Zoals verwacht is de verschillende literatuur niet geheel overeengekomen met de meningen
van de experts. Bij het vaststellen van de normen is daarom uitgegaan van een algemene lijn
die uit de resultaten naar voren is gekomen. Er is vooral gelet op het aantal keren dat een
bepaalde mening voor is gekomen(mediaan), waarbij (recente) wetenschappelijke literatuur
boven de experts staat.

2.1.1 Literatuuronderzoek
Literatuur is opgevraagd met behulp van Internet, specifiek met de wetenschappelijke
zoekmachine Google Scholar3. Ook de SAM HAO catalogus4 en WUR library5 zijn
geraadpleegd. Tot slot is Green-I6 gebruikt, een verzameling van verschillende databanken.
Het overzicht met ingevoerde trefwoorden is opgenomen in bijlage 1.
Door middel van het literatuuronderzoek is de achtergrond van het probleem beschreven. Ook
zijn uit de verschillende artikelen normen voor een gewenste situatie vast gesteld.

3

www.scholar.google.nl
www.samhao.nl
5
www.library.wur.nl
6
www.library.wur.nl/WebQuery/greeniportal
4
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2.1.2 Interview experts
Hierbij zijn onderzoekers, gespecialiseerde dierenartsen en personen die professioneel werken
met reptielen geïnterviewd. De interviews hebben bij voorkeur mondeling (face to face)
plaatsgevonden, maar zijn ook via e-mail uitgevoerd. Er zijn personen van alle drie de
bovenstaande categorieën geïnterviewd. Uiteindelijk zijn de normen die uit de interviews
voortvloeiden per persoon even zwaar geteld. De volgende personen zijn geïnterviewd, in
alfabetische volgorde:
Dhr. Tony Achterkamp (docent PTC+ Barneveld)
Dhr. ing. Robert Jan Bras (docent PTC+ Barneveld)
Mevr. dr. Marja Kik (gespecialiseerd dierenarts, Nieuwegein)
Dhr. ing. Siebren Kuperus (docent AOC Meppel)
Dhr. drs. Marc Maas (gespecialiseerd dierenarts, dierenkliniek de Langstraat Waalwijk)
Dhr. ir. Jeroen Mos (medewerker Wageningen Universiteit)
Dhr. Dennis Oonincx (voorzitter NVTH Lacerta)
Dhr. ing. Marc Schils (docent AOC Zwolle, Wildlife magazine)
Dhr. drs. Stumpel (gespecialiseerd dierenarts, Universiteit Utrecht)
Dhr. drs. Frank Verstappen (gespecialiseerd dierenarts, Artis Amsterdam)
Dhr. Henk Zwartepoorte (curator diergaarde Blijdorp Rotterdam)
Zie bijlage 2.a. voor de vragenlijst.

2.2 Huidige gegeven voorlichting
Er is na de gestelde normen voor voeding en UV-B licht gekeken naar de huidige gegeven
voorlichting; door wie wordt er voorlichting gegeven, hoe wordt deze voorlichting gegeven en
is deze voorlichting in overeenstemming met de vastgestelde norm?

2.2.1 Voornaamste informatiebronnen
Om te bepalen waar particulieren zich voornamelijk laten voorlichten is er aan een aantal
geïnterviewde experts tevens gevraagd wat volgens hun de voornaamste informatiebron van
particulieren is bij het aankopen van een reptiel. Deze antwoorden zijn geturfd.

2.2.2 Gegeven voorlichting
Vragenlijst aan winkels die reptielen en/of toebehoren verkopen
Om te bepalen wat voor voorlichting winkels met reptielen en/of toebehoren geven bij de
verkoop van een reptiel is een vragenlijst opgesteld en verspreid. Naast het soort voorlichting,
wordt ook naar de manier van voorlichten gevraagd. Deze vragenlijst is opgenomen in bijlage
2.b.
Met behulp van Internet (o.a. Google, reptielenfora, Gouden gids en websites van ketens) is er
een lijst samengesteld van 113 winkels die hoogstwaarschijnlijk reptielen en/of toebehoren
verkopen. Dit overzicht is opgenomen in bijlage 3.
De winkels uit dit overzicht zijn vervolgens via e-mail benaderd om de vragenlijst in te
vullen. Om de deelname te vergemakkelijken is met behulp van het programma Thesistools7
de vragenlijst online gezet. De e-mail bevatte een link naar de online vragenlijst Winkels die
7

www.thesistools.com
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geen e-mailadres hebben of waarvan deze niet bekend is, zijn telefonisch of per fax benaderd
en verwezen naar de link.
De resultaten zijn verwerkt met Microsoft Office Excel 2003.
Pseudoaankopen
Om de vragenlijst aan winkels met reptielen en/of toebehoren kracht bij te zetten zijn ook 17
pseudoaankopen verricht. Dit houdt in dat er door heel Nederland winkels uit deze categorie
zijn bezocht.
Tijdens deze pseudoaankopen werd er gedaan alsof de potentiële koper een baardagaam wilde
aan gaan schaffen en niet goed wist wat daar precies bij kwam kijken. Wanneer er in de
winkel geen reptielen te koop waren maar enkel toebehoren als warmte- en UV-B lampen
werd er gevraagd naar juiste verlichting voor de baardagaam. Zie ook het protocol in bijlage
5.
De reden dat er bij de pseudoaankopen naar de baardagaam is gevraagd, en niet naar de
groene leguaan, is dat baardagamen veel vaker, ook in niet-gespecialiseerde dierenwinkels,
verkocht worden dan groene leguanen. Tevens is de verwachting dat een beginnende
reptielenhouder eerder aan een baardagaam begint dan aan een groene leguaan.
Van iedere aankoop is een verslag gemaakt. In hoofdstuk 4, Resultaten, zijn de opvallendste
en belangrijkste bevindingen opgenomen. In bijlage 6 zijn de volledige verslagen van de
aankopen opgenomen.
Bestudering informatiepunten op Internet
Omdat Internet ook een belangrijke informatiebron is voor particulieren, zijn er een aantal
voorlichtende websites beoordeeld. De informatiepagina over de baardagaam en de groene
leguaan zijn, indien aanwezig, vergeleken met de normen uit de literatuur en de meningen van
experts. De beoordeelde websites zijn:
1)
2)
3)
4)

Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG)8
Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH)9
Stichting Doelgroep Groene Leguanen (SDGL)10
Vereniging Lacerta11

Naast het feit dat bovenstaande organisaties een voorlichtende functie hebben, komen zij
redelijk vaak naar voren in Google. Volgens onderzoek door marktonderzoek bureaus Checkit
en RM Interactive12 is Google de meest door Nederlanders gebruikte zoekmachine op
internet.
Alle informatie over voeding en verlichting voor baardagaam en groene leguaan die op
bovenstaande websites te vinden was, is vergeleken met de normen die zijn vastgesteld uit
literatuuronderzoek en interviews met experts.

8

www.licg.nl
www.huisdieren.nu
10
www.sdgl.org
11
www.lacerta.nl
12
Checkit, Checkit Nationale Search Engine Monitor, 2009, www.checkit.nl/nationalesearchenginemonitor.html
9
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2.3 Vergelijking normstelling met huidige voorlichting
Om te beoordelen of de huidige bekende normen in overeenstemming zijn met de voorlichting
die op dit moment aan (beginnende) reptielkopers wordt gegeven zijn deze met elkaar
vergeleken.
Aan het eind van hoofdstuk 3, Literatuuroverzicht, wordt een samenvatting gegeven van de
gevonden normen. Ook zijn hier tegenstrijdigheden in de literatuur besproken. Ook hoofdstuk
4, Resultaten, sluit af met een samenvatting waarin de normen die gevormd zijn uit de
interviews met experts worden genoemd. Ook hier worden opvallende tegenstrijdigheden
tussen de verschillende interviews genoemd.
In hoofdstuk 5, Discussie, worden de opvallendste verschillen tussen de normstelling van uit
de literatuur en de meningen van experts en de huidige voorlichting besproken.
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3. Literatuuroverzicht
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de groene leguaan (Iguana iguana) en de
baardagaam (Pogona vitticeps). Dit zijn de twee reptielsoorten waar het onderzoek zich op
richt.
Vervolgens is er een beschrijving van de rol van vitamine D, calcium en fosfor bij reptielen.
Ook wordt hierbij de noodzaak van UV-B verlichting genoemd.
Tot slot wordt de aandoening Metabolic Bone Disease (MBD) besproken. Dit is een veel
voorkomende aandoening bij reptielen in gevangenschap die in relatie staat met voeding en
UV-B verlichting.

3.1 De groene leguaan (Iguana iguana)
Herkomst en habitat
De groene leguaan komt van nature voor in Midden- en Zuid Amerika en op enkele
Caribische eilanden. Deze leguaan bewoont allerlei biotopen maar vooral regenwouden, met
name in de buurt van water. [Bruins, 2003]
Uiterlijk
De groene leguaan kan 150 tot 200cm lang worden, inclusief de staart, die ongeveer 2/3 van
de lengte in beslag neemt. De kleur is groenbruin en de dieren hebben vaak donkere
banden/strepen op het lichaam en de staart. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een kam
met stekels op de rug en op de staartbasis. Ook hebben ze beiden een keelwam. [Bruins, 2003]
De meeste dieren worden tussen de 4 en 6kg zwaar, maar soms komt 8kg voor. [Animal
Diversity Web, 2009]
Natuurlijk gedrag
Groene leguanen zijn van nature groepsdieren, alleen dominante mannen zijn tegenover
elkaar vaak onverdraagzaam. Tijdens gevechten of ter verdediging kunnen ze krabben, bijten
en slaan met hun staart. [Bruins, 2003] De meeste disputen gaan over zonplaatsen.
Verwondingen zijn een uitzondering, omdat er in de natuur alle ruimte is om elkaar te
ontlopen. De dieren gebruiken kopknikken als een vorm van communicatie. [Alberts et. al.,
2004] Uit waarnemingen in de natuur blijkt dat de oudere dieren hoger in de bomen leven dan
de jonge dieren. Groene leguanen zijn zonaanbidders en liggen bij voorkeur op over het water
hangende takken of zitten hoog in de boomkruinen. De dieren ontlasten zich graag boven
water. [Stichting Doelgroep Groene Leguaan (SDGL), 2009]
Voortplanting
Een vrouwtje is ongeveer 65 dagen na de paring klaar om eieren te leggen. De grootte en het
aantal eieren hangt af van de grootte van het vrouwtje, haar voedingstoestand en haar leeftijd.
Eieren zijn ongeveer 15.4mm in diameter, en 35 tot 40mm in lengte. Gedurende een periode
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van 3 dagen worden gemiddeld 10 tot 30 eieren gelegd, ongeveer 45 tot 100cm onder de
grond. [Frye, 1995]
Voedsel
De groene leguaan is een van de meest folivore reptielen; ze voeden zich vrijwel uitsluitend
met plantaardig voedsel. [Rand, 1978] Leguanen kauwen het voedsel niet. Zij maken het
kleiner door er stukken af te bijten of te scheuren. Ze hebben hiervoor scherpe tandjes die aan
de binnenzijde van het kaakbeen zijn geplaatst. [Stichting Doelgroep Groene Leguaan
(SDGL), 2009] In de natuur wordt een grote variatie aan plantenkost gegeten (allerlei soorten
blad, bloemen en fruit). [van Marken-Lichtenbelt, 1993] Het wordt vaak aangenomen dat
jonge, groeiende dieren in het begin vooral insectivoor zijn; zij zouden een grotere
energiebehoefte en een grotere behoefte aan eiwit (voor weefselopbouw) in het voedsel
hebben dan volwassen dieren. Dit is net zoals bij zoogdieren, die vanaf de geboorte (tijdelijk)
eiwitrijke melk via de moeder binnenkrijgen. Uit onderzoek door Rand (1978) bleek dit niet;
in de uitwerpselen van baby leguanen en jonge leguanen werd slechts plantaardig materiaal
aangetroffen [Troyer, 1984]
Het is onbekend welke hoeveelheid de groene leguaan per dag precies aan vitaminen en
mineralen nodig heeft. [Kaplan, 2002] Wel wordt aangenomen dat bij een in de praktijk
gangbaar rantsoen er twee soorten supplement noodzakelijk zijn, namelijk een multivitamine
supplement plus een calcium supplement; de meeste multivitamine supplementen bevatten
namelijk onvoldoende calcium, zelfs wanneer er daarnaast calciumrijke voeding gegeven
wordt [Kaplan, 2002]. Extra fosfor is niet noodzakelijk, aangezien dit al ruimschoots in de
plantaardige voeding zit. [Kaplan, 2002] Het is belangrijk om de supplementen goed door het
eten te mengen, in plaats van het er boven op te leggen; de kans bestaat dat de dieren het
supplement laten liggen omdat het niet lekker smaakt. [Kaplan, 2002]
Vitamine D3 is essentieel voor het calcium metabolisme, het wordt aangemaakt in de huid van
het dier door contact met voldoende UV-B straling. Uit onderzoek [Bernard, et al., 1991]
blijkt dat de groene leguaan de uit de voeding opgenomen of rechtstreeks via injectie
ingespoten vitamine D3 nauwelijks gebruikt, en dus mogelijk puur afhankelijk is van UV-B
straling. [Kaplan, 2002] Dagelijkse blootstelling aan UV-B straling zou als noodzakelijk
moeten worden beschouwd bij de verzorging van deze dagactieve hagedis. [Alberts, 1992,
Kaplan, 2002]
Net zoals een tekort kan ook een teveel aan vitaminen en/of mineralen schadelijk zijn;
vitamine A en D kunnen onder andere leverproblemen, oogproblemen, huidproblemen en
MBD veroorzaken. Ook een overschot aan calcium kan problemen opleveren (nierfalen,
hartritmestoornissen, hyperthyroïdie, shock, overlijden). Katten- en hondenvoer bevat veel
vitamine A en D en is daarom ongezond voor de groene leguaan. [Kaplan, 2002] Problemen
ontstaan wanneer er langdurig sprake is van een (te) hoge inname. [Vitamine Informatie
Bureau (VIB), 2009]
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Figuur 1, Groene Leguaan (Iguana iguana)13

3.2 De baardagaam (Pogona vitticeps)
Herkomst en habitat
De baardagaam komt van nature voor in Australië, en leeft daar vanaf het kustgebied en het
hoogland tot in de droge woestijngebieden in het binnenland. [Körner, 2001]
Uiterlijk
De baardagaam is een middelgrote hagedis; inclusief de staart is de baardagaam ongeveer
55cm lang. De kleur varieert van licht- tot roodbruin met donkere vlekken op kop en rug en
hangt af van het type ondergrond waarop het dier leeft. De kop is driehoekig van vorm. De
dieren hebben duidelijke stekels aan weerszijden van de kop, rug en staart en hebben een
baard, welke bestaat uit een keelzak met stekels. Deze keelzak wordt opgezet om te
imponeren en bij voortplantingsrituelen en krijgt dan een zwarte kleur. [Tosney, 1996]
Natuurlijk gedrag
De baardagaam is dagactief. [Bruins, 2003; Cannon, 2003] Net als alle reptielen is de
baardagaam koudbloedig en dus afhankelijk van de temperatuur van zijn omgeving. De
activiteit is afhankelijk van zijn lichaamstemperatuur. Als de baardagaam te koud is gaat hij
op zoek naar een plaats waar hij kan zonnen. De optimale lichaamstemperatuur is 35 graden
Celsius. [Cannon, 2003] De baardagaam is een bodembewonende soort die ook goed kan
klimmen. [Bruins, 2003] Ergens tussen 1 à 2 jaar zijn baardagamen seksueel volwassen.
[Grenard, 1999] Het zogenaamde armzwaaien is een teken van onderdanigheid. [Zoffer,
1997] Deze soort kan onder de juiste omstandigheden enigszins tam worden (de schuwheid
verdwijnt). [Bruins, 2003]

13

www.vivanatura.org/Iguana_iguana_juv1.jpg
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Voedsel
De baardagaam is van nature opportunistisch omnivoor en eet dus zowel plantaardig als
dierlijk voedsel. In het wild eet hij plantaardig voedsel, insecten en soms kleine knaagdieren.
[Grenard, 1999]
In gevangenschap moet tenminste de helft van het dieet bestaan uit insecten zoals krekels,
kakkerlakken en sprinkhanen. [Renier Delport, website ‘BeardedDragons.co.za’, 2009]
Volgens Bruins zou er voor ongeveer 75% dierlijk materiaal gevoerd moeten worden.
[Bruins, 2003] Meelwormen en -torren kunnen af en toe gegeven worden. De rest van het
dieet zou uit een variatie aan gesneden groente, fruit, bloemen en bladeren moeten bestaan.
Insecten moeten ‘gegutload’ worden vlak voordat ze aan de baardagaam gevoerd worden en
moeten, evenals de groente/fruit mix, bepoederd worden met een calciumpoeder en
vitaminen/mineralen supplement. [Renier Delport, website ‘BeardedDragons.co.za’, 2009]
Ongewervelde diersoorten als krekels, wasmotlarven en meelwormen die makkelijk
verkrijgbaar zijn als voeding voor in gevangenschap gehouden insectivoren bevatten te weinig
calcium voor de behoefte van reptielen. Door deze soorten te voeden aan de baardagaam
ontstaat er een gebrekkige skeletmineralisatie. Insecten kunnen echter worden bepoederd of
gedipt in calciumsupplementen voordat ze gevoerd worden. Helaas gaat veel van deze dip
verloren als de insecten zich bewegen of zichzelf wassen. [Cannon; 2003; Ullrey, 2003;
Wright, 2008]
Als het insect is gevoerd met een hoogwaardig calciumdieet dan vormt hij een meer complete
voedingswaarde voor de insectivoor. Dit wordt ‘gutloading’ genoemd. Dit soort supplementen
zijn ontworpen voor meelwormen en wasmotlarven. De supplementen worden kort voordat de
insecten als voeding worden aangeboden gegeven (meestal 2 tot 3 dagen). Uit onderzoek
bleek dat hagedissen die in het wild dagelijks zonbaden in gevangenschap absoluut UV-B
verlichting nodig hebben om een goed gemineraliseerd bot te verkrijgen. [Ullrey, 2003]
Baardagamen eten qua hoeveelheid 1 tot 40 krekels per dag [Renier Delport, website
‘BeardedDragons.co.za’, 2009] Volgens Bruins eet een volwassen baardagaam minimaal 25
volwassen krekels per week) [Bruins, 2003], afhankelijk van de leeftijd en grootte van de
baardagaam en de grootte van de krekels. Net uitgekomen baardagamen starten met eten
vanaf twee tot vier dagen na het uitkomen. Jonge dieren moeten elke dag twee maal gevoerd
worden. Hun voedseldieren moeten in relatie staan tot de grootte van henzelf. Vanwege het
harde uitwendige skelet (exoskelet) van sprinkhanen en de hoge vetconcentratie in
meelwormen, wasmotten en nestmuisjes (pinkies) moeten deze voedseldieren pas gegeven
worden als de baardagaam een paar maanden oud is. Naast voorstaande nadelen, bevatten
voederinsecten zoals krekels en meelwormen volgens Craft (1997) veel eiwit en fosfor en
weinig calcium. Volwassen dieren kunnen dagelijks of om de dag gevoerd worden. [Renier
Delport, website ‘BeardedDragons.co.za’, 2009]
Elk maal moet binnen 15 minuten opgegeten worden. Vrij rondlopende krekels kunnen stress
en verwondingen bij de baardagaam veroorzaken. Het is aan te raden om baardagamen te
leren uit de hand te eten. [Renier Delport, website ‘BeardedDragons.co.za’, 2009]
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Figuur 2, Baardagaam (Pogona vitticeps)14

3.3 Metabolic Bone Disease (MBD)
3.3.1 MBD bij reptielen in het algemeen
De meest voorkomende voedingsgerelateerde ziekten bij reptielen worden veroorzaakt door
voedsel met een te laag calciumgehalte of te hoog fosforgehalte en/of tekort aan vitamine D3.
[Kik,2003] Door de manier van huisvesten, binnenshuis of achter glas, is de natuurlijke
synthese van vitamine D3 onder invloed van ongefilterd zonlicht geblokkeerd. [Kik, 2005]
Metabolic Bone Disease (MBD) is een aandoening die voorkomt bij reptielen, primaten,
carnivoren, vogels en hoefdieren. [van der Meij, 2002] MBD is een complex begrip vanwege
de vele verschillende pathologische afwijkingen en stadia die zijn beschreven. [Allen en
Oftedal, 2003] MBD is het meest voorkomende mineraalgerelateerde nutritionele probleem
bij reptielen in gevangenschap. [Frye, 1993] Reptielendierenarts mevr. dr. M.J.L. Kik
ontvangt in haar praktijk te Nieuwegein jaarlijks circa 600 personen met reptielen. Een aantal
van deze reptielen vertonen symptomen van MBD. [interview Kik, 2009]
De ziekte ontstaat hoofdzakelijk door langdurige deficiënties van calcium, vitamine D of een
verkeerde Ca:P verhouding. Oorzaken hiervan kunnen zijn: een verkeerde voeding en/of
onvoldoende blootstelling aan UV-B straling. Genetische afwijkingen komen ook voor maar
zijn zeldzaamheden. [van der Meij, 2002]
De diagnose van MBD wordt gesteld aan de hand van de ziektesymptomen, röntgenfoto’s en
een evaluatie van het dieet. [van de Meij, 2002] Wanneer de diagnose gesteld is moet de
disbalans in de voeding en omgeving zo snel mogelijk worden hersteld. [Ullrey, 2003].
MBD omvat bij reptielen de volgende aandoeningen: osteomalacie, rachitis, osteopenie,
osteoporose, fibreuze osteodistrofie, Nutritionele Secundaire Hyperparathyroïdie (NSHP) en
14
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hypocalciëme. [Frye, 1993; Ullrey, 2003] Kenmerken hiervan zijn; het skelet laat een
duidelijke verdikking zien op de buitenkant van het bot, tegelijkertijd wordt er ook een verlies
in de mineraaldichtheid van het bot gezien. Door op de plaats van de mineralen een
hoeveelheid zwak gemineraliseerd bindweefsel te produceren wordt er geprobeerd de overal
heersende weekheid van de botstructuur te compenseren. Hierdoor vertonen de botten
kenmerken die men alleen bij oude botten zou verwachten. Dit soort botten zijn erg gevoelig
voor (spontane) fracturen. [Frye, 1993]
Bij slangen wordt zelden MBD waargenomen omdat deze hele gewervelde dieren eten en
daardoor niet snel een tekort aan calcium zullen krijgen. Hagedissen en schildpadden zijn er
gevoeliger voor, en dan met name jonge dieren en drachtige vrouwtjes. [Frye, 1993]

3.3.2 MBD bij de groene leguaan
Leguanen in gevangenschap zijn bijzonder gevoelig voor MBD, met name door de beperkte
mogelijkheid om vitamine D uit de voeding te gebruiken. [Allen et al. 1996; Ullrey, 2003;
Koelemeyer, 2003] Planten bevatten geen vitamine D3.[Highfield, 2002] UV-B straling
bevordert de vitamine D synthese. [Holick 1981; Ullrey 2003; Stahl, 2003] en is daarom een
essentieel onderdeel bij het houden van leguanen [Bernard, 1995; Allen et al. 1996] ] Groene
leguanen ontwikkelen met name MBD als ze in de groei zijn als resultaat van een calciumarm dieet [Koelemeyer, 2003]
Er zijn metabolische verschillen geïdentificeerd tussen herbivore reptielsoorten. De soorten
die de vegetatieve delen van de plant eten (de bladeren) voldoen waarschijnlijk aan de
calcium vereisten voor behoud en de groei van het bot. Fosfor concentraties in bladeren zijn
meestal lager dan de concentraties calcium maar worden beïnvloed door de beschikbaarheid
van fosfor in de bodem. Veel plantaardige zaden bevatten weinig calcium en hebben een
tegengestelde Ca/P verhouding. Wanneer reptielen in gevangenschap enkel zaadmengsels
krijgen in plaats van complete voeding dan kan dit leiden tot MBD. Bij voldoende
blootstelling aan de zon zou bij neonatale herbivoren aan de eisen van calcium, fosfor en
vitamine D voor de botgroei moeten zijn voldaan. [Ullrey, 2003]
Het aantal groene leguanen met MBD in Nederland is onbekend. MBD is wel de meest
voorkomende aandoening bij in gevangenschap levende groene leguanen. [Koelemeyer, 2003]
Gegevens over het voorkomen van MBD bij groene leguanen in Zwitserland staan genoemd
in tabel 1. De resultaten zijn afkomstig uit de medische dossiers van 221 groene leguanen van
de afdeling dierentuindieren, exotische dieren en wildlife van de Vetsuisse-Fakultät
Universität Zürich. Voor 24% van de 221 leguanen was MBD de reden om de dierenarts te
bezoeken.
Tabel 1, procentuele verdeling symptomen van MBD bij de groene leguaan (n=53) [Langenecker, 2006]

Symptomen
Verlaagde skeletmineralisatie
Verminderde eetlust
Kreupelheid en apathie
Misvormingen van het skelet

Percentage
91
48
35
26

55% van de dieren raakten vrij van MBD, 45% van de getroffen patiënten overleed, waarvan
53% door euthanasie. [Langenecker, 2006]
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3.3.3 MBD bij de baardagaam
NSHP is mogelijk de meest voorkomende metabole botziekte bij jonge in gevangenschap
gehouden baardagamen. [Wright, 2008] Net als bij andere reptielensoorten is Nutritionele
Secundaire Hyperparatheroïdie (NSHP), een vorm van MBD, die bij de baardagaam vaak het
resultaat van te weinig calcium of teveel fosfor in het dieet danwel door te weinig opname van
vitamine D. Met name dieren in de groei zijn er erg gevoelig voor. [Stahl, 2003]
Ook van het aantal baardagamen met MBD in Nederland zijn geen gegevens bekend.
Gegevens over het voorkomen van MBD bij baardagamen in Zwitserland staan genoemd in
tabel 2. De resultaten zijn afkomstig uit de medische dossiers van 242 baardagamen van de
afdeling dierentuindieren, exotische dieren en wildlife van de Vetsuisse-Fakultät Universität
Zürich. 19 procent van deze dieren bleek bij een bezoek aan de dierenarts MBD te hebben.
[Langenecker, 2006]
Tabel 2, procentuele verdeling symptomen van MBD bij de baardagaam (n=46) [Langenecker, 2006]

Symptomen
Verlaagde skeletmineralisatie
Verminderde eetlust
Kreupelheid en apathie
Misvormingen van het skelet

Percentage
94
33
8
76

67% van de dieren herstelde van MBD, 33% van de getroffen patiënten overleden, waarvan
56% door euthanasie. [Langenecker, 2006]

3.4 Mineralen en vitaminen
In deze paragraaf worden de mineralen calcium en fosfor besproken. Deze spelen een
belangrijke rol bij het ontstaan en voorkomen van MBD omdat ze onder andere invloed
hebben op de botopbouw. Vitamine D is hier ook onlosmakelijk mee verbonden.

3.4.1 Calcium en fosfor
Calcium en fosfor zijn mineralen die in het lichaam een belangrijke rol spelen bij
stofwisseling. [Dennert, 2001] Calcium is betrokken bij de normale neuromusculaire functies,
samentrekking van het hart en andere spieren, bloedstolling, membraan permeabiliteit,
activering van enzymen en de skeletopbouw. [van der Meij,2002; Ullrey, 2003]
Fosfor speelt een essentiële rol bij de mineralisatie van botweefsel en dient als energiebron en
–opslag in het lichaam. Het calciummetabolisme, opname, het vervoer, het gebruik en de
uitscheiding, is direct gekoppeld aan het fosformetabolisme. [Dennert, 2001] Een tekort of
teveel van het één heeft invloed op het gebruik van het andere. [McDowell, 1992]
Een voorwaarde voor een goed metabolisme is de mogelijkheid om voldoende vitamine D3 op
te nemen. Vitamine D3 bevordert onder andere de opname van calcium uit de darm. [Dennert,
2001] Als er een tekort aan vitamine D is in de voeding, door onvoldoende blootstelling aan
UV-B straling of door een pathologische nieraandoening dan wordt calciumabsorptie niet
gestimuleerd. [Ullrey, 2003]
Calciumdeficiënties leiden bij jonge dieren tot rachitis. Het oorspronkelijk normale kraakbeen
van de groeischijf wordt dan niet gemineraliseerd. Ook bij oudere dieren lijdt een
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calciumdeficiëntie tot botziektes. Bij vrouwelijke dieren kan door een tekort aan calcium
legnood ontstaan. Zowel voor de ontwikkeling van de eieren als bij het leggen ervan is veel
calcium nodig. Het komt ook veelvuldig voor dat jongen door de deficiëntie te zwak zijn om
überhaupt uit het ei te komen. [Kik, 2004]
Een aanpassing van een te lage calciuminname wordt begeleid door een daling van calcium in
het plasma en een stijging van het paratheroïd homoon (PTH). PTH stimuleert re-absorptie
van calcium en fosfaat en remt re-absorptie in de dieren en bevordert renale omzetting van 25hydroxyvitamine D tot 1,25-dihydroxyvitamine D. Deze worden op hun beurt getransporteerd
naar de darm, waar ze de synthese van calbindine aanzetten. Calbindine bindt zich aan
calcium en zorgt voor een actieve calciumabsorptie. [Ullrey, 2003]

3.4.2 Vitamine D
Vitamine D is een groep van nauw verwante verbindingen die rachitische activiteit tegen
gegaan. De belangrijkste effecten van vitamine D zijn de actieve absorptie van calcium-ionen
uit de darm en de toename van mineralisatie van de botten. [Machlin, 1990]
De twee belangrijkste vormen van vitamine D zijn vitamine D2 (ergocalciferol) en vitamine
D3 (cholecalciferol). [Ullrey, 2003] Vitamine D2 wordt niet goed door de ingewanden van het
dier opgenomen, vitamine D3 bevordert het calciummetabolisme veel efficiënter. [Lindgren,
2005]
Er zijn twee bronnen waaruit vitamine D3 kan worden gehaald; door productie in de huid en
door opname door het dieet. [Nijboer et al., 2000] Echter, planten bevatten vrijwel geen
vitamine D3. Met name herbivore dieren moeten dit gebrek compenseren door vitamine D3 te
produceren in de huid met behulp van ultraviolet licht. [Zwart, 1990; Allen en Oftedal, 2003;
Lindgren, 2005] De synthese van vitamine D wordt hieronder verder uitgelegd en is ook te
zien in figuur 3.
In de huid wordt 7-dehydrocholesterol door een fotochemische reactie met behulp van UV-B
straling omgezet tot previtamine D3. [Nijboer et al., 2000; Lindgren, 2005] De energie van
UV-B straling (tussen de 270 en 315 nm) is noodzakelijk om de band/verbinding van de
ringvormige structuur van 7-dehydrocholesterol te breken. 7-dehodrycholesterol (7-DHC) is
een bestanddeel van de huid van veel dieren. [Allen en Oftedal, 2003; Lindgren, 2005;
Wright; 2008] Stralingen in het gebied van 314-330 nm zijn zeer ongewenst voor de synthese
van vitamine D3. Dit vernietigd de in de huid gevormde en via de voedsel verkregen
vitamines. [Lindgren, 2005]
De previtamine D3 ondergaat vervolgens in enkele dagen een temperatuurafhankelijke
omzetting tot vitamine D3. [Allen en Oftedal, 2003; Lindgren, 2005] Vervolgens circuleert de
vitamine D3 naar de lever met behulp van een vitamine D bindend eiwit waar het wordt
omgezet tot 25-hydroxyvitamine D3 (25[OH]D3). In de nierbuisjes wordt het verder omgezet
tot 1,25-dihydroxyvitamine D3 (1,25[OH]2D3). Een tweede metaboliet van vitamine D3 wordt
geproduceerd in de nieren, 24,25(OH)2D3 genaamd. Verschillende studies bij mensen en
dieren hebben aangetoond dat 24,25(OH)2D3 een positief effect hebben op het
botmetabolisme, al dan niet in combinatie met hormonen.[Nijboer et al., 2000]
De synthese van 1,25(OH)2D3 wordt nauw gecontroleerd om de calciumhomeostase in stand
te houden. De voornaamste stimulatoren van 1,25(OH)2D3 zijn een lage calcium- of
fosforwaarde in het bloed en het paratheroïd hormoon. [Nijboer et al. 2000] Afgifte van PTH
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neemt toe als de hoeveelheid calcium in het bloed laag is, dit zorgt dan voor een toename van
botresorptie. [Mader, 1999]
Bij de afwezigheid van vitamine D gerelateerde stofwisselingsproducten kan calcium uit de
voeding niet goed worden geabsorbeerd. Dit leidt tot calciumdeficiëntie en Metabolic Bone
Disease. [Allen en Oftedal, 2003] Preventie van een vitamine D deficiëntie is effectiever dan
de behandeling ervan. Het blootstellen aan zonlicht of kunstmatig UV-B licht voorkomt een
vitamine D deficiëntie bij dieren die in staat zijn om vitamine D in de huid te synthetiseren.
Dieren die in huis worden gehouden zijn dus gebaat bij UVB-verlichting (lampen). [Ullrey,
2003; Wright, 2008]
Ook een overmaat aan vitaminen en mineralen, vooral van vitamine D3 en vitamine A heeft
verstrekkende gevolgen. Intoxicatie met vitamine D3 leidt tot een verhoogde absorptie van
calcium uit de voeding en het skelet. [Kik, 2004] Hypervitaminose D3 komt bij alle reptielen
voor, maar het meest bij de groene leguaan. Het wordt gekenmerkt door verkalkingen in
aderen, inclusief de aorta en nieraderen. Bij ernstige gevallen is dit middels radiologie
eenvoudig aan te tonen. Er kan ook calciumafzetting plaatsvinden in de gewrichten wat
aanleiding geeft tot een aandoening die lijkt op artritis. Bij gebrek aan calcium manifesteert
zich vooral als een osteomalacie. Uiterlijk is hypervitaminose D3 te herkennen aan anorexie,
verlammingen en een verhoging van de urine- en serum calcium en fosforgehalten. [Zwart,
1990]

Figuur 3, synthese van vitamine D [Schellinger, 2009]
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3.5 Verlichting bij reptielen
De meeste ziekten bij reptielen in gevangenschap zijn het resultaat van een slechte
verzorging, meestal veroorzaakt door welwillende maar slecht geïnformeerde verzorgers.
Verlichting is een belangrijk facet in de gezondheid en welzijn van reptielen. [Brames &
Baines, 2007] Het is onmogelijk om bij reptielen in gevangenschap exact de natuurlijke
lichtomstandigheden na te bootsen, maar een gezonde (licht)omgeving kan bereikt worden
wanneer men zich realiseert dat er niet één lamp geschikt is voor elke situatie. Vaak moeten er
twee of drie verschillende lampen gebruikt worden om een geschikte leefomgeving in
gevangenschap te creëren. Dit vereist constante beoordeling van het proces, afhangend van de
gezondheid van het reptiel. [Brames & Baines, 2007] Belangrijke aspecten van een goede
reptielverlichting zijn [Highfield, 2002]:
-

UV-B output (essentieel voor aanmaken D3 en calciummetabolisme)
Kleurtemperatuur (in graden Kelvin, gemiddeld 5,500 K rond 12:00 AM)
UV-A output (het schijnt dat reptielen UVA licht kunnen zien (320-400 nm) en dat dit
licht een positief effect heeft op hun gedrag en voedselwaarneming)
Color Rendering Index (CRI) (schaal van 0-100, waarbij 100 staat voor natuurlijk
daglicht. Reptielen zijn gebaat bij een kleurwaarnemingsindex van 80-90. Dit is van
belang omdat veel reptielen afhankelijk zijn van kleursignalen bij voortplanting en
voeding).

UV licht
Ultraviolet licht (ook wel ultraviolette straling, black light of UV-licht genoemd) is
elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog
waarneembaar is. De golflengte van UV-licht is 1 tot 400 nanometer. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen UV-A, UV-B en UV-C licht. UV-A is ultraviolet licht met een golflengte
tussen ca. 320 en 400 nm ("lange golven"). UV-B licht heeft een golflengte tussen ca. 280 en
320 nm (“gemiddelde golven”) en UV-C licht heeft een golflengte van minder dan 280 nm
("korte golven"). [ISO, 200715] UV-C is het meest schadelijk, maar wordt uitgefilterd door de
atmosfeer. Door aantasting van deze ozonlaag kan meer van deze UV-C straling het
aardoppervlak bereiken. [Arboportaal, 200916]
Op het KNMI in De Bilt wordt de hoeveelheid UV-B en UV-A licht die het aardoppervlak
bereikt continu gemeten. Hoeveel UV-zonlicht de aarde bereikt hangt vooral af van de
zonshoogte; in de zomer, als de zon veel hoger staat dan in de winter, is het UV-licht zeker
tien keer zo sterk. In de zomer bereikt de zon het hoogste punt om ongeveer half twee 's
middags en gemiddeld is dan de hoeveelheid UV-zonlicht het grootst. Op een hoogte, dus in
de bergen, is de intensiteit hoger, doordat er minder lucht tussen zit om een deel door
verstrooiing uit te schakelen. Op het water (meer of zee) is de ultravioletstraling feller door de
weerkaatsing op het water. De hoeveelheid UV-licht is ook afhankelijk van de bewolking.
Wolken houden niet alleen het zichtbare licht gedeeltelijk tegen, maar ook UV. In het
algemeen geldt: hoe meer bewolking, hoe minder UV-licht de aarde kan bereiken. Wolken
weerkaatsen echter zelf ook licht en daardoor kan de hoeveelheid UV die de aarde bereikt ook
bij een half bewolkte hemel sterk variëren. Stof in de atmosfeer kan UV tegenhouden en bij
rustig warm weer, als zich veel vuil in de onderste lagen van de atmosfeer verzamelt, kan de
15

ISO 21348:2007, International Standard. Space environment (natural and artificial) — Process for determining
solar irradiances, 2007
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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Huidkanker, 2009,
http://www.arboportaal.nl/beroepsziekten/beroepskanker/huidkanker
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hoeveelheid UV afnemen. Bovendien weerkaatst UV tegen de grond, dat houdt in dat het UVlicht boven wit zand, sneeuw en water feller is dan elders. [KNMI, 200917]
Natuurlijk zonlicht vs. kunstmatige verlichting
In een onderzoek naar mogelijke oorzaken van embryonale en neonatale sterfte in een groep
gevangen Fiji leguanen (Brachylophus fasciatus) en gekamde Fiji leguanen (Brachylophus
vitiensis) in Toronga en Melbourne (Australië), werd de vitamine D status van volwassen
dieren die in buitenverblijven onder natuurlijke zonlicht gehouden werden vergeleken met de
vitamine D status van volwassen dieren die in binnenverblijven met kunstmatig UV licht
(merk onbekend) gehouden werden. Het bleek dat de dieren die onder kunstmatig UV licht
gehouden werden een lage vitamine D status hadden dan de dieren die in buitenverblijven
gehouden werden. Kunstmatig licht is dus mogelijk niet een adequaat vervangingsmiddel
voor natuurlijk zonlicht om de vitamine D status omhoog te houden. Dit kan zijn omdat
kunstmatig licht een lagere intensiteit heeft dan zonlicht. [Laing et. al. 2001]
Naast de UV-B output is de afstand waarop de lamp van het dier geplaatst wordt van belang,
evenals de lichtintensiteit en de gebruiksduur van de lamp. [Highfield, 2002]
Lampafstand
De hoeveelheid UV-B straling neemt snel af naarmate de afstand van de bron tot het dier
toeneemt. Voor woestijnsoorten met een hoge UV-B behoefte is het aan te raden om de lamp
ongeveer 25-30cm boven de zonplaats te hangen. Voor andere soorten is een afstand van
45cm aan te houden [Highfield, 2002]. Om te voorkomen dat de terrariumbewoners schade
aan hun ogen ondervinden door de verlichting, moeten de lampen die gebruikt worden op de
optimale afstand geplaatst worden. [Brames & Baines, 2007] Lampen moeten niet precies in
het midden van het terrarium geplaatst worden, om licht- en temperatuurgradiënten te creëren.
[Brames & Baines, 2007] Het is verder van belang om niets tussen de lamp en het dier te
plaatsen (het dier moet direct onder de lamp kunnen gaan zitten). Glas en de meeste soorten
plastic zullen UV straling compleet blokkeren; zelfs gaas zal de straling significant
tegenhouden. [Highfield, 2002; Brames & Baines, 2007] Deze materialen zullen ook de
zichtbare lichtintensiteit verkleinen en moeten dus niet tussen de lamp en het reptiel geplaatst
worden. Gewone ramen laten ongeveer 90% van het licht boven de 350 nm door, maar
blokkeren meer den 90% van het licht onder de 300 nm).18 Reflectoren kunnen gebruikt
worden om de straling en lichtintensiteit te vergroten. [Brames & Baines, 2007] Als het
reptiel de lamp kan bereiken, moet deze afgeschermd worden tegen direct contact om
verbranding van het dier te voorkomen. [Brames & Baines, 2007]
Lichtintensiteit
UVB lampen worden vaak ingedeeld naar percentage UV-B output. Voor een 3-5% lamp is
een stralingsduur van 10-12 uur aan te houden. Voor lampen met een output groter dan 5%
bestaat er de kans op oogbeschadigingen in sommige situaties. [Highfield, 2002]
Lichtintensiteit is erg belangrijk; te weinig of te veel straling kan de ontwikkeling van
reptielen beïnvloeden. “Horizontal illuminances” gedurende de middag variëren tussen 50.000
17

KNMI, UV zonlicht, 2009, http://www.knmi.nl/cms/content/27871/uv-zonlicht
Präzisions glas en optik, B270 transmission, 2009, http://www.pgoonline.com/intl/katalog/curves/B270_kurve.html
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en 100.000 lux op heldere, zonnige dagen. Op bewolkte dagen is dit tussen de 5.000 en
15.000 lux. Op plekken met schaduw en in grotten en holen is de intensiteit lager. [Bullough,
2005] In de tropen is de lichtintensiteit van de zon op grondniveau zo’n 1 miljoen lux.
[Highfield, 2002] Men gaat voor het creëren van het terrariumklimaat vaak uit van het weer in
het land van herkomst van het betreffende reptiel. In werkelijkheid kan dit echter nogal
variëren. Reptielen kunnen schuilen in holen of in de schaduw onder bladeren. Deze soorten
zullen een ander klimaat vereisen dan soorten die in de zon liggen te baden. [Brames &
Baines, 2007] De temperatuur zou een losstaand iets kunnen zijn van de verlichting; de ene
soort zal een lage temperatuur in combinatie met een hoge UV output nodig hebben, terwijl
de andere soort een hoge temperatuur met een hoge UV output nodig zal hebben. [Brames &
Baines, 2007] Het is belangrijk om te realiseren dat in gevangenschap, de verlichting moet
voldoen aan dagelijkse en seizoensgebonden wisselingen in hoeveelheid licht en temperatuur.
[Brames & Baines, 2007]
Gebruiksduur
Voor een 3-5% lamp is een stralingsduur van 10-12 uur aan te houden [Highfield, 2002]. Het
is niet met het oog zichtbaar wanneer een lamp geen UV straling meer afgeeft. Aangenomen
wordt dat na één jaar de lamp ‘verlopen’ is. [Highfield, 2002] De meeste UV lampen hebben
daarom geregeld controle nodig. Ze moeten wellicht eerder vervangen worden dan er op de
verpakking staat. Om de hoeveelheid UV te kunnen meten kan er een UV-B meter gebruikt
worden. [Brames & Baines, 2007] Geen enkel meetinstrument zal echter een deskundige
observatie van het gedrag van het reptiel kunnen vervangen. [Brames & Baines, 2007]
Indien mogelijk blijft natuurlijk zonlicht de beste manier van verlichten. Het wordt
aangeraden om ondanks een goede lamp altijd vitamine D3 via de voeding te verstrekken.
[Highfield, 2002]

3.6 Normstelling literatuur
Uit de literatuur zijn op het gebied van voeding en verlichting normen gevonden welke
gebruikt worden om te vergelijken met de gegeven voorlichting over reptielen. De normen die
genoemd zijn in dit hoofdstuk worden hier samengevat. Dit zijn normen die bij voorlichting
over reptielen genoemd zouden moeten worden.
Voeding
De groene leguaan is een van de meest folivore reptielen; ze voeden zich vrijwel uitsluitend
met plantaardig voedsel. [Rand, 1978] De baardagaam is van nature omnivoor en eet dus
zowel plantaardig als dierlijk voedsel. In het wild eet hij plantaardig voedsel, insecten en
soms kleine knaagdieren. [Grenard, 1999] De verhouding tussen dierlijk en plantaardig
voedsel voor de baardagaam is ongeveer 60% / 40%. Op jonge leeftijd eet de baardagaam
vooral dierlijk voedsel, naarmate het dier ouder wordt, wordt er steeds meer plantaardig
voedsel gegeten.
Insecten hebben meestal van nature een omgekeerde Ca:P verhouding. Dit maakt het
noodzakelijk om de insecten te gutloaden met een (vitamine-) en mineralensupplement,
danwel vlak voor het voeren te bestrooien met supplement. Het nadeel van bestrooien is dat,
wanneer voedseldieren levend aangeboden worden, de insecten zichzelf wassen waardoor
een groot deel van het preparaat verloren gaat als de reptielen de insecten niet direct opeten.
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Vanwege het harde uitwendige skelet (exoskelet) van sprinkhanen en de hoge vetconcentratie
in meelwormen en -torren, wasmotten en nestmuisjes (pinkies) moeten deze voedseldieren
pas gegeven worden als de baardagaam een paar maanden oud is.
Bij planten voldoen de bladeren vaak wel aan een juiste Ca/P verhouding. Echter, bij zaden is
de verhouding juist weer omgekeerd waardoor een dieet op enkel zaden moet worden
voorkomen.
Wel is bekend dat bij de groene leguaan twee soorten supplement noodzakelijk zijn, namelijk
een multivitamine supplement plus een calcium supplement. Extra fosfor is niet noodzakelijk,
aangezien dit al ruimschoots in de plantaardige voeding zit. [Kaplan, 2002]
UV-B verlichting
Vitamine D3 is onmisbaar voor de opname van calcium, en dus voor een goede
skeletmineralisatie. Reptielen zijn niet of nauwelijks in staat om vitamine D op te nemen uit
de voeding. Bovendien bevatten verse planten nauwelijks vitamine D. Om dit gebrek te
compenseren is UV-B verlichting noodzakelijk om vitamine D3 in de huid te produceren. Een
(langdurige) calciumdeficiëntie leidt onder andere tot metabole botziekten. MBD is een
veelvoorkomend probleem bij baardagamen en groene leguanen. Natuurlijk zonlicht is een
welkome aanvulling op kunstmatige UV verlichting, indien mogelijk. Echter, in Nederland,
waar het vrij bewolkt is, is aan te bevelen om alleen op zonnige, wolkvrije dagen gebruik te
maken van natuurlijk zonlicht.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden eerst de resultaten van de interviews met de experts besproken.
Samen met het literatuuroverzicht in hoofdstuk 3 is dit de normstelling.
Vervolgens worden achtereenvolgens de resultaten van de vragenlijst aan dierenwinkels, de
pseudoaankopen en de voorlichtende websites besproken. Dit vormt de huidige situatie.

4.1 Normstelling
De verslagen van de interviews met de reptielenexperts zijn opgenomen in bijlage 7. De
volgende personen hebben hun medewerking verleend aan dit onderzoek, in alfabetische
volgorde:
Dhr. Tony Achterkamp (docent PTC+ Barneveld)
Dhr. ing. Robert Jan Bras (docent PTC+ Barneveld)
Mevr. dr. Marja Kik (gespecialiseerd dierenarts, Nieuwegein)
Dhr. ing. Siebren Kuperus (docent AOC Meppel)
Dhr. drs. Marc Maas (gespecialiseerd dierenarts, dierenkliniek de Langstraat Waalwijk)
Dhr. ir. Jeroen Mos (medewerker Wageningen Universiteit)
Dhr. Dennis Oonincx (voorzitter NVTH Lacerta)
Dhr. ing. Marc Schils (docent AOC Zwolle, Wildlife magazine)
Dhr. drs. Stumpel (gespecialiseerd dierenarts, Universiteit Utrecht)
Dhr. drs. Frank Verstappen (gespecialiseerd dierenarts, Artis Amsterdam)
Dhr. Henk Zwartepoorte (curator diergaarde Blijdorp Rotterdam)
De enquête bestond uit drie onderdelen. In deze paragraaf wordt per enquêtevraag van de
onderdelen 1 en 2 een overzicht en de frequentie van de antwoorden van de experts gegeven.
De antwoorden worden in categorieën ingedeeld (de volledige antwoorden zijn te vinden in
bijlage 7). Voor onderdeel 3 van de enquête worden de belangrijkste punten uit de
antwoorden van de experts aangegeven. Niet alle vragen zijn door iedereen ingevuld. Soms
werden er bij enquêteonderdelen 1 en 2 meer (of minder) antwoorden gegeven dan
noodzakelijk was, ook deze antwoorden zijn meegenomen in de resultaten waardoor N soms
kan afwijken. Dhr. Achterkamp en dhr. Bras zijn als N=1 geteld, daar zij dezelfde organisatie
vertegenwoordigen, samen geïnterviewd zijn en hun meningen overeen kwamen. Het totaal
aantal experts is dan N=10.
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4.1.1 Enquête onderdeel 1; Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in
Nederland
Dit onderdeel van de enquête bestond uit een tweetal vragen. Als eerste werd aan de experts
gevraagd wat zij dachten dat de drie meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen
in gevangenschap zijn. In onderstaande grafiek (grafiek 1) worden de meest voorkomende
gezondheidsproblemen bij reptielen in gevangenschap, zoals genoemd door de experts,
weergegeven. De antwoorden zijn onderverdeeld in 4 categorieën.
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Grafiek 1, de meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in gevangenschap (N=10 experts)

Onder ‘voeding’ vallen gezondheidsproblemen die veroorzaakt zijn door een verkeerde
voeding. Door alle 10 experts worden gezondheidsproblemen die in deze categorie vallen
genoemd. Naast dat ‘voeding’ in zijn algemeen genoemd wordt als gezondheidsprobleem
worden specifiek genoemd: MBD (4x) en deficiënties (4x).
Onder ‘huisvesting’ vallen gezondheidsproblemen welke aan de huisvesting gerelateerd zijn.
9 van de 10 experts noemen problemen welke aan de huisvesting gerelateerd zijn, echter
doordat 1 expert twee zaken noemt wordt een aantal van 10 weergegeven. Specifiek genoemd
worden: sociale stress (3x), klimaat (2x) en verwondingen (2x).
Darmparasieten worden door 7 van de 10 experts als gezondheidsprobleem genoemd.
Gezondheidsproblemen gerelateerd aan de voortplanting worden door 3 experts genoemd, het
betreft hier voornamelijk legnood (2x).
Concluderend: De meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in gevangenschap
zijn volgens de experts voeding en huisvesting gerelateerde zaken. Ook parasieten worden
redelijk vaak genoemd. Daar legnood veelal het gevolg van een (acuut of chronisch)
calciumtekort [Kik, 2004] kan deze tevens als voedingsgerelateerde probleem geplaatst
worden.
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Als tweede vraag in dit enquêteonderdeel werd de experts gevraagd naar de drie grootste
risicofactoren voor het dier bij het houden van reptielen; wat er vaak fout gaat bij een
(beginnende) reptieleigenaar. In onderstaande grafiek (grafiek 2) worden de antwoorden
weergegeven in categorieën.
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Grafiek 2, de grootste risicofactoren bij het houden van reptielen (N=10 experts)

Onder ‘huisvesting’ vallen risicofactoren die aan de huisvesting gerelateerd zijn. Door 9 van
de 10 experts werden risicofactoren die te maken hebben met de huisvesting genoemd. Echter,
3 experts gaven bij deze vraag 2 antwoorden die met huisvesting te maken hebben, waardoor
het aantal huisvestingsgerelateerde antwoorden op 13 komt. Naast huisvesting in het
algemeen (7x) worden specifiek genoemd: klimaat/verwarmen (3x), geen of onjuist gebruik
van UV-B (2x) en onvoldoende mogelijkheden tot thermoregulatie (1x).
Onder ‘kennis’ vallen risicofactoren die te maken hebben met de kennis van de
reptieleigenaar. Door 5 van de 10 experts worden risicofactoren genoemd die hiermee te
maken hebben. 1 expert noemde hierbij 2 zaken en een andere expert noemde 3 zaken. Naast
een gebrek aan kennis in het algemeen worden specifiek genoemd: veterinaire back-up (3x),
aanschaf van zieke dieren (2x), onjuist hanteren (1x), gebrek aan juiste voorlichting (1x) en
slecht initiatief voor verkrijgen van informatie door koper zelf (1x).
Door 5 experts werden risicofactoren genoemd die onder de categorie ‘voeding’ vallen.
Specifiek genoemd werden: het niet of onjuist gebruiken van preparaten (2x), deficiënties (1x)
en te eenzijdig (1x).
Concluderend: De grootste risicofactor bij het houden van reptielen is huisvesting.

33

4.1.2 Enquête onderdeel 2; Gewenste situatie
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Voor dit enquêteonderdeel werden aan de experts twee vragen gesteld. Als eerste werd de
experts gevraagd wat zij vonden dat de belangrijkste aspecten zouden moeten zijn bij
voorlichting over voeding voor reptielen. Onderstaande grafiek (grafiek 3) geeft de
antwoorden van de experts weer.

Categorieën
Grafiek 3, belangrijkste aspecten bij voorlichting over voeding voor reptielen (N=9 experts)

Door 1 van de experts is deze vraag niet beantwoordt. Door de overige 9 experts werden
zaken genoemd die te maken hadden met het ‘type’ voeding. 1 expert gaf bij deze vraag 3
antwoorden die met het type voeding te maken hadden, waardoor het totaal aan antwoorden
op 12 komt. Specifiek genoemd werden: nabootsen van natuurlijk dieet (4x), variatie (4x),
hoeveelheid (1x), niet te nat (1x) en het belang van vezelrijk voeren (1x).
De noodzaak voor UV verlichting wordt door 5 van de 9 experts genoemd.
Het belang van supplementeren wordt door 6 experts genoemd. Specifiek genoemd worden:
calcium (3x), fosfor (2x) en vitamine D3 (1x).
Het voeren van katten en/of hondenvoeding wordt door 3 van de 9 experts aangeraden. Door
een andere expert wordt het voeren van katten en/of hondenvoeding juist afgeraden, met als
reden het risico van een te hoog eiwitgehalte.
Selecteren (alleen de lekkerste dingen eten) voorkomen wordt door 1x expert genoemd,
evenals het uit de hand leren eten.
Concluderend: Het belangrijkste aspect dat volgens de experts bij voorlichting over voeding
genoemd zou moeten worden is voeding. Ook de noodzaak van UV en het gebruik van
supplementen is belangrijk.
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Als tweede werd de experts gevraagd wat zij vonden dat de belangrijkste aspecten zouden
moeten zijn bij voorlichting over (UV-B) verlichting voor reptielen. Onderstaande grafiek
(grafiek 4) geeft de antwoorden van de experts weer.

Categorieën

Grafiek 4, belangrijkste aspecten bij voorlichting over (UV-B) verlichting voor reptielen (N=10 experts)

Door 7 van de 10 experts werden 1 of meerdere aspecten genoemd die te maken hebben met
de ‘techniek’ van verlichten. Specifiek genoemd werden: plaatsing, oftewel de afstand tussen
de lamp en het dier (5x), het type lamp / voldoende UV-B output (4x), tijd van branden (2x),
intensiteit (in relatie tot natuurlijke golflengte) (2x).
De noodzaak van UV-B verlichting wordt door 7 experts genoemd. Door 4 experts wordt het
meten van de UV-B output genoemd. Dit is van belang om de levensduur van de lamp en de
goede afstand van de lamp tot het dier te bepalen.
Door 1 expert wordt het geven van een ‘normstelling’ genoemd, maar er wordt zelf al
aangegeven dat die er nog niet is.
Door 1 expert wordt het belang van de combinatie licht/warmte genoemd. Door een andere
expert word aangeraden om gedurende de zomerperiode reptielen indien mogelijk buiten te
houden (natuurlijk zonlicht). Door weer een andere expert wordt het aangegeven van een
kosten / baten plaatje bij een goede voorlichting hoort. Tot slot wordt door 1 expert wordt het
risico op verbranding van het dier genoemd.
Concluderend: De belangrijkste aspecten die volgende de experts genoemd dienen te worden
over UV-B verlichting is met name de techniek, de noodzaak van UV-B en het meten van de
UV-B output.
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4.1.3 Enquête onderdeel 3; Vaststellen van normen
Enquêteonderdeel 3 bestond uit 9 open vragen. De antwoorden van de experts worden per
vraag besproken.
1. Is er verschil in de norm voor UV-B verlichting tussen de groene leguaan en de
baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
De eerste vraag betrof het verschil in norm voor UV-B verlichting tussen de groene leguaan
en de baardagaam. Uit de antwoorden van de experts bleek dat er hierover niet veel bekend is;
9 van de 10 experts gaven aan dat het (hen) onbekend is en/of dat er verder onderzoek
noodzakelijk is.
1 expert geeft aan dat bovenstaande vastgesteld kan worden op basis van de natuurlijke UV
straling in de natuurlijke omgeving in combinatie met gedrag (zonnen, schuilen). Een andere
expert geeft aan dat het ook voedingsafhankelijk kan zijn; het verschil tussen beide soorten
ten gevolge van voeding, vitamine D3 en calcium intake.
In het land van herkomst krijgen beide soorten veel UV-B dus wat dat betreft wordt er door
één van de experts weinig verschil verwacht.
Vooral de groene leguaan wordt volgens weer een andere expert gedurende het heetst van de
dag minder gezien dan tijdens de schemeruren, dus van belang zal zijn om hittegradiënten te
creëren in het terrarium.
Qua gebruik van UV lampen wordt er in door 3 experts tussen de soorten geen onderscheid
gemaakt. Volgens 2 andere experts is het aannemelijk dat een dier dat meer volle zon ziet
(baardagaam) gedurende een bepaalde periode van het jaar van nature een hogere dosis
gewend is.
Tot slot oppert één experts dat voor de baardagaam, die op het Zuidelijk halfrond leeft, de
hoeveelheid licht en UV afgewisseld moet worden (zomer en winter periode) terwijl de
groene leguaan (tropische soort) van nature wat meer gefilterd licht krijgt (continue 12 uur
licht, 12 uur donker).
2. Is er verschil in de norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) tussen de
groene leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Ook bij deze vraag kwam uit de antwoorden dat er weinig over bekend is en dat het verder
onderzoek verdient; 3 experts gaven dit aan. 3 andere experts noemen dat de groene leguaan
in volwassen stadium overwegend herbivoor is, en in het jeugdstadium meer carnivoor. De
baardagaam blijft ook in volwassen stadium meer carnivoor dan herbivoor (omnivoor).
De verhoudingen Ca:P zijn volgens 1 expert belangrijker dan de hoeveelheden. Deficiënties
moeten voorkomen worden. De juiste hoeveelheid vitamine D3 is volgens een andere expert
moeilijk vast te stellen. Vitamine D lijkt volgens nog een andere expert nauwelijks
opgenomen te worden via het maagdarmkanaal.
Één expert noemt nog dat de groene leguaan grote legsels in één keer legt en de baardagaam
kleinere legsels, meerdere keren per jaar; wellicht heeft dit betrekking op Ca inname.
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3. Welke norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de groene leguaan
wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd? Waar heeft u die informatie
vandaan? Hoe houdt u die kennis bij?
Bij deze vraag gaven 3 experts aan dat er niet veel over bekend is en dat ze geen rekening
houden met specifieke gehaltes. Een andere expert geeft aan dat een goede Ca:P verhouding
uitrekenen bijna niet te doen is en dat dit wetenschappelijk nooit goed vastgesteld is.
Genoemd wordt verder het voeren in het jeugdstadium van vooral insecten, en in de loop van
de ontwikkeling meer plantaardig (1x), het voeren van gemengde groenten en fruit (1x),
supplementeren (calcium, vitaminen preparaten) (7x) en eventueel kattenvoer (1x). Totaal
ongeveer 10% dierlijk materiaal (1x).
4. Welke norm voor voeding van de baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek
gehanteerd?
Ook hier, net als bij vraag 3, komt naar voren dat er niet veel over bekend is. Een goede Ca:P
verhouding uitrekenen is bijna niet te doen is en er is bovendien nooit wetenschappelijk
onderzoek naar gedaan.
In het jeugdstadium is het advies van 1 expert om vooral insecten voeren en in de loop van de
ontwikkeling langzaam overschakelen naar gemiddeld 70% insecten en 30% plantaardig. Een
andere expert noemt 50% dierlijk en 50% plantaardig. De volgende expert noemt dat dieren
individueel van elkaar kunnen verschillen in voorkeur voor bepaalde voedingssoorten.
Adviezen zijn het voeren van gemengde groenten en fruit (1x), een kleine hoeveelheid
calcium/vitamine supplementen op elke maaltijd (1x), supplementeren op 50% van alle
maaltijden (1x), alleen supplementeren op groenvoer (1x), in combinatie met UV-B straling
en eventueel met wat kattenvoer erbij (1x).
5. Welke calcium:fosfor verhouding in de voeding van de groene leguaan en de
baardagaam houdt u aan en waarom?
Over het algemeen wordt door de experts 1,5-2:1 (in het supplement) aangehouden (5x), als
reden wordt door 2 experts aangegeven dat dit ongeveer de verhouding in botweefsel is. Ook
wordt 1-1,2:0.8 1x genoemd. Een hogere Ca waarde is volgens 1 expert geen probleem omdat
de nieren dat wel aankunnen en omdat de Ca opname vermoedelijk net zo gereguleerd wordt
als bij zoogdieren, op darmniveau. Magnesium lijkt volgens 1 expert ook een rol te spelen
6. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en
waarom?
Naast natuurlijk zonlicht als beste optie (2x) wordt de Osram Ultravitalux (300 Watt) door 5
experts genoemd, het nadeel van deze lamp is volgens 1 expert dat deze bij verkeerd gebruik
de dieren kan verbranden door het hoge wattage en daardoor alleen in grote (hoge) terraria
gebruikt zou moeten worden. Verder worden MegaRay (4x), Powersun (2x), Zoomed (1x),
Eurozoo (1x) en T-Rex flood (1x) genoemd. Door 1 expert wordt verwezen naar de website
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UV-guide19. Volgens 1 expert geldt dat voor alle lampen geldt dat er gemeten zou moeten
worden en om de op de verpakking vermelde afstanden met de helft de vergroten om
oogbeschadigingen te voorkomen.
7. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom?
Bij deze vraag zegt 1 expert horizontale plaatsing op 25cm van het dier (de zonplaats). Een
andere expert noemt de normen voor de Mega Ray; 35-40cm. Dit geeft 40uW/cm2 UV-B.
Nog 1 expert noemt voor Osram en Powersun minimaal 40cm. De expert die Eurozoo
aanbeveelt zegt: zo dicht mogelijk plaatsen, als reden wordt aangegeven dat verbranding
nauwelijks mogelijk is met deze lamp. 1 expert zegt dat het afhangt van de lampkwaliteit en
verwijst naar de website uv-guide. Meten is belangrijk volgens 3 experts. Schuilgelegenheden
zijn belangrijk volgens 1 expert.
8. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
1 expert geeft bij deze aan dat er tijdens de groeiperiode elke dag UV-B gebruikt dient te
worden, maar dat dit wel afhankelijk is van een snel of langzaam metabolisme van de
betreffende diersoort. Van belang is de duur en afstand van plaatsing. Meten is volgens 3
experts belangrijk. 1 expert gaat af van wat er op de verpakking staat aangegeven. 1 expert
noemt 30 microwatt/cm2 voor de Zoomed 5.0 UVb.
9. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan? Zo ja, hoe lang moet de
UV-B verlichting dagelijks aan staan en waarom?
1 expert noemt dat uit onderzoek aangetoond is dat 2 uur branden hetzelfde effect heeft als 12
uur branden, maar of dit dagelijks nodig is moet nog onderzocht worden. Een andere expert
noemt 2-4 uur, met als reden dat het calciumgehalte in het bloed na een korte periode al zijn
maximum heeft bereikt. Nog een andere expert zegt dat als de dieren slechts korte perioden
zonnen het risico bestaat dat de UV lamp net uitstaat, wanneer deze slechts een of twee uur
per dag brandt. 5 experts zeggen dat de UV verlichting dagelijks, ongeveer 12 uur lang,
afgestemd op diersoort en type lamp aan moet staan. 1 expert zegt dat een dag of zelfs een
week geen UV-B niet onoverkomelijk is, maar dat de dieren wel met regelmaat UV-B moeten
krijgen. Weer een andere expert noemt dat continue straling op lagere sterkte de voorkeur
geniet over een hogere sterkte gedurende korte tijd, dit laatste kan wel als therapie.

19

http://www.uvguide.co.uk/
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4.1.4 Normstelling experts
De belangrijkste gezondheidsproblemen bij reptielen zijn onder te verdelen in problemen die
gerelateerd zijn aan voeding, huisvesting, darmparasieten en voortplanting. De meest
genoemde problemen vallen in de categorie voeding (deficiënties en MBD) en huisvesting
(stress, klimaat, verwondingen). Hiernaast zijn darmparasieten een veelgenoemd probleem.
De grootste risicofactoren bij het houden van reptielen zijn onder te verdelen in problemen die
gerelateerd zijn aan huisvesting, kennis en voeding. De meeste risicofactoren vallen onder
huisvesting (voornamelijk klimaat en verlichting). In mindere mate wordt kennis als
gerelateerde factor genoemd (voornamelijk veterinaire back-up, voorlichting en aanschaf van
zieke dieren). Tot slot wordt het aspect voeding genoemd (voornamelijk het niet of onjuist
gebruiken van preparaten).
Voorlichting over voeding voor reptielen zou volgens de experts vooral moeten gaan over het
type voeding (moet voornamelijk toegespitst zijn op het natuurlijke dieet en gevarieerd zijn).
Daarnaast moet de noodzaak van UV-verlichting genoemd worden, evenals het goed
supplementeren met vitaminen en mineralen preparaten. Het voeren van katten- en/of
hondenvoeding komt een drietal keren naar voren als positief. Eenmaal wordt dit echter
afgedaan als een risico op teveel eiwit.
Voorlichting over verlichting voor reptielen zou volgens de experts vooral moeten gaan om
het type verlichting (de techniek; voornamelijk plaatsing en hoeveelheid UV-B output).
Daarnaast zou de noodzaak van UV-B verlichting genoemd moeten worden, evenals het
advies om de output te meten op de plek waar het dier zich bevind (de zonplaats).
Over het verschil in norm voor UV-B verlichting tussen groene leguaan en de baardagaam is
weinig bekend en is verder onderzoek noodzakelijk. De meningen zijn verdeeld. Er wordt op
dit moment weinig onderscheid gemaakt in lampen.
Ook over het verschil in norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) tussen de groene
leguaan en de baardagaam is niet veel bekend en verdient verder onderzoek. De groene
leguaan is in volwassen stadium overwegend herbivoor, en in het jeugdstadium meer
carnivoor. De baardagaam blijft ook in volwassen stadium meer carnivoor dan herbivoor
(omnivoor).
Wat betreft voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de groene leguaan is ook weinig
bekend. Het belang van goed supplementeren komt wel heel vaak naar voren. De groene
leguaan is overwegend herbivoor (gevarieerde plantaardige voeding) maar eet in het
jeugdstadium vooral insecten.
Over voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de baardagaam is niet veel bekend.
Gemiddeld wordt gezegd om ongeveer 60% dierlijk materiaal aan te bieden en 40%
plantaardig materiaal (gevarieerd).
Als calcium fosfor verhouding in de voeding van groene leguaan en baardagaam wordt over
het algemeen 1,5-2:1 (in het supplement) aangehouden, in ieder geval meer calcium dan
fosfor. Dit is ongeveer de verhouding in botweefsel.
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Wat betreft de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) wordt de Osram
Ultravitalux (300 Watt) het meest genoemd (voor grote terraria), hierna volgt de Mega Ray.
Natuurlijk zonlicht wordt ook genoemd als beste optie.
De juiste afstand (plaatsing) van de lamp hangt af van het type lamp. Meten op de plaats waar
het dier zich bevindt tijdens het zonnen is belangrijk.
Over het wel of niet dagelijks gebruik maken van UV-B verlichting zijn de meningen
verdeeld. Het kan zijn dat dit niet noodzakelijk is, maar er is verder onderzoek nodig. Over
het algemeen wordt een dag/nacht ritme van 12 uur aangehouden, maar het wordt ook gezegd
dat na 2-4 uur het calciumgehalte in het bloed zijn maximum bereikt heeft, en dat het
daardoor niet noodzakelijk is de lampen de hele dag aan te laten staan.
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4.2 Huidige gegeven voorlichting
4.2.1 Voornaamste informatiebronnen
Er zijn een aantal mogelijkheden voor potentiële reptielkopers om informatie te kunnen
verkrijgen over de aanschaf en verzorging van een reptiel. Informatiebronnen die gebruikt
zouden kunnen worden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(gespecialiseerde) dierenartsen
kwekers van de betreffende soort
particuliere verkopers
verkopers in een dierenspeciaalzaak
verkopers in een reptielenwinkel
verkopers in een tuincentra met een afdeling levende have
bezitters van reptielen
reptielen handelaren
standhouders op reptielenbeurzen
boeken over reptielen
websites over reptielen

Er zijn een aantal manieren waarop door bovenstaande personen/instanties voorlichting
gegeven kan worden; dit kan mondeling, via een folder, boekje of bijsluiter, via een website
en/of door het geven van het goede voorbeeld.
Er is aan een vijftal reptielexperts tijdens de interviews gevraagd wat zij denken dat de
voornaamste informatiebronnen van particulieren zijn bij het aanschaffen van een reptiel. Het
meest genoemd werd Internet (5x) en de dierenspeciaalzaak (5x), daarnaast terrariumboeken
(1x), de ‘omgeving’ (1x) en reptielenbeurzen (1x).
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4.2.2. Vragenlijst aan winkels die reptielen en/of reptielentoebehoren verkopen
Er is een vragenlijst verstuurd aan 113 dierenwinkels, zie bijlage 2.b. Hier zijn 28
respondenten uit voort gekomen. Echter, van deze 28 hebben er 13 de vragenlijst volledig
ingevuld, de overige 15 zijn halverwege afgebroken. De resultaten zijn per vraag verwerkt.
Per vraag is er genoemd door hoeveel winkels deze is ingevuld.
1. Worden er in de winkel waar u werkzaam bent reptielen of reptielentoebehoren
verkocht? (N=28)
Om een indruk te krijgen met welke categorie winkels de vragenlijst hebben ingevuld werd
deze vraag gesteld. Men had vier keuzes; verkoop van zowel reptielen als toebehoren, alleen
reptielen, alleen toebehoren of geen van de genoemde artikelen. Bij de laatste optie betekende
dit het einde van de vragenlijst.
Alle 28 respondenten verkopen zowel reptielen als reptielentoebehoren. Dit houdt in dat
alleen winkels die een reptielenspeciaalzaak of winkels met een afdeling reptielen de
vragenlijst hebben ingevuld.
2. Hoe is de winkel waarin u werkzaam bent te omschrijven? (N=24)
Van de 24 respondenten zijn er 12 een algemene dierenwinkel (met reptielenafdeling) en 8
zijn reptielenspeciaalzaken. Verder zijn er twee respondenten die zich dierenspeciaalzaak
noemen en één zeer grote dierenspeciaalzaak met een breed assortiment. Tot slot is er nog één
natuur- en ontdekcentrum als respondent.
3. Welke opleidingen en cursussen met betrekking tot dieren in het algemeen of
reptielen heeft u gevolgd? (N=22)
Van de 22 respondenten volgden de meesten een Mbo-opleiding (9 respondenten). Dit zijn
met name de opleidingen dierverzorging en paraveterinair, veelal gevolgd op het
Groenhorstcollege te Barneveld. Daarnaast waren er nog 3 respondenten met een Hboopleiding, Diermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Deze opleiding richt zich
op managementfuncties binnen de diersector.
Beide niveaus zijn veelal aangevuld met cursussen via Dibevo, cursuscentrum Barneveld en
het Huisdier Kennis Instituut. Deze cursussen zijn gericht op de detailhandel, dieren en
toebehoren in het algemeen en een enkele specifiek op terraria en/of reptielen. Er waren 6
respondenten die enkel hier hun opleiding genoten.
Ook geven veel respondenten aan dat eigen ervaring een rol speelt in het opdoen van kennis
over reptielen. Een aantal van 4 respondenten hebben helemaal geen opleidingen genoten met
betrekking tot dieren. Zie Bijlage 4, tabel a voor een overzicht van de persoonlijke
antwoorden.
4. Hoe belangrijk vindt u het geven van voorlichting bij de verkoop van reptielen
(op een schaal van 1 (niet belangrijk) tot 5 (zeer belangrijk)? (N=24)
Deze vraag is gesteld om er achter te komen of de respondent het belang inziet van
voorlichting bij de verkoop van een reptiel. Van de 24 respondenten vinden de meesten (21)
het zeer belangrijk om voorlichting te geven als er een reptiel wordt verkocht. Een aantal van
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2 respondenten vinden het belangrijk, en slechts één vindt het helemaal niet belangrijk. Dit
houdt in dat in het algemeen het inzien van het belang van het geven van voorlichting wel
aanwezig is.
5. Hoe belangrijk vindt u het geven van voorlichting bij de verkoop van
reptielentoebehoren (op een schaal van 1 (niet belangrijk) tot 5 (zeer belangrijk)?
(N=24)
Met accessoires worden alle artikelen bedoeld de nodig zijn voor de verzorging van een
reptiel, dus bijvoorbeeld verlichting, terrarium en voeding
Deze vraag is gesteld of er verschil is in de belangrijkheid van het geven van voorlichting bij
de verkoop van reptielen en de verkoop van enkel toebehoren. Bij de verkoop van
reptielentoebehoren vinden de meeste respondenten het belangrijk (7) tot zeer belangrijk (15)
om voorlichting te geven. Één respondent vindt dit niet belangrijk en één respondent gaf een
neutraal antwoord. Men vind het iets minder belangrijk om voorlichting te geven bij een
toebehoren dan bij het verkopen van een reptiel. Echter, toch wordt het belang van
voorlichting ook hier wel ingezien.
6. Op welke manier licht u uw klanten voornamelijk voor bij de verkoop van een
reptiel? (N=24)
Van alle respondenten lichten de meesten voornamelijk mondeling voor (12). Daarna volgt
een combinatie van zowel mondeling, schriftelijk als het geven van het goede voorbeeld (4),
dit is ingevuld bij de keuze Anders, namelijk.
Ook 4 respondenten lichten voornamelijk voor door het geven van het goede voorbeeld. Twee
respondenten lichten met name schriftelijk voor en 2 respondenten lichten voor door een
combinatie van één en drie, waarvan één ook veel ondersteuning geeft via telefoon en e-mail
(ingevuld bij keuze Anders, namelijk). De resultaten zijn opgenomen in grafiek 5.
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Grafiek 5, voornaamste manier van voorlichting bij de verkoop van een reptiel (N=24)
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7. Op welke manier licht u uw klanten voornamelijk voor bij de verkoop van een
reptieltoebehoren? (N=24)
Ook bij de verkoop van reptieltoebehoren is mondelinge voorlichting de meest gebruikte
manier (12). Daarnaast zijn er 7 respondenten die het geven van het goede voorbeeld in de
winkel voornamelijk gebruiken als manier van voorlichten. Daarnaast zijn er nog een aantal
die een combinatie van de antwoorden gebruikt, dit is ingevuld bij de keuze Anders, namelijk.
Hierbij noemde 1 respondent een combinatie van alle drie de antwoorden, 1 respondent een
combinatie van mondelinge voorlichting en het geven van het goede voorbeeld in de winkel
en één respondent tevens een keuze tussen mondelinge voorlichting en het geven van het
goede voorbeeld met daarbij veel ondersteuning telefonisch en via e-mail. De resultaten zijn
opgenomen in grafiek 6.
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Grafiek 6, voornaamste manier van voorlichting bij de verkoop van een reptieltoebehoren (N=24)

8. Vraagt u naar de ervaring van klanten als deze een reptiel willen kopen? (N=24)
Met deze vraag is bepaald of de respondent een inschatting maken van de ervaring die de
klant heeft. Het resultaat is dat alle respondenten vragen naar de ervaring van klanten als deze
een reptiel willen kopen. Hiervan vragen 16 het altijd en 8 het meestal.
9. Vraagt u naar de ervaring van klanten als deze een reptieltoebehoren willen
kopen? (N=24)
Om een verschil te zien in de manier van voorlichting bij reptielen of toebehoren is ook
gevraagd of men ook vraagt naar de ervaring van de klant bij de verkoop van enkel
toebehoren. Hierin is wel een verschuiving op te merken. Wanneer er toebehoren verkocht
worden wordt er minder vaak naar de ervaring van de klant gevraagd.
Bij de verkoop van reptielentoebehoren vragen drie respondenten altijd naar de ervaring en
negen respondenten meestal naar de ervaring van de klant. Tien respondenten vragen soms
naar de ervaring, en twee doen dit nooit.
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10. Hoe vaak worden particulieren door u voorgelicht over UV-B verlichting bij de
aankoop van een reptiel? (N=18)
Wanneer de respondenten een reptiel verkopen geven er 17 altijd voorlichting over UV-B
verlichting. Één respondent geeft pas voorlichting als de klant er een vraag over stelt.
11. Op welke manier worden particulieren door u voorgelicht over UV-B
verlichting? (N=18)
De respondenten lichten hun klanten voornamelijk mondeling voor over UV-B verlichting
(11). Verder zijn er 4 respondenten die de voorlichting geven door het geven van het goede
voorbeeld in de winkel en 2 respondenten die dit schriftelijk doen. Daarnaast wordt er bij de
keuze Anders, namelijk een combinatie gegeven van mondeling, schriftelijk en het geven van
het goede voorbeeld (4), waarvan 1 respondent er aan toegevoegd ook via e-mail en
telefonisch veel ondersteuning te geven. De resultaten zijn opgenomen in grafiek 7.
12
10
Aantal

8
6
4
2
0
1 Mondeling

2 Schriftelijk

3 Geven van het
goede voorbeeld

4 Anders, namelijk:

Keuze

Grafiek 7, manier van voorlichting over UV-B verlichting (N=18)

12. Wanneer u verwijst naar een website over UV-B verlichting voor reptielen, welke
website is dit dan? (N=18)
Van de 18 respondenten verwijzen er 12 nooit naar een website over UV-B verlichting. Twee
verwijzen naar internet algemeen en vier verwijzen naar een specifieke website. Deze
websites zijn www.exo-terra.com, www.luckyreptile.nl en www.reptilia.nl (2x)
13. Wat zijn de drie belangrijkste aspecten die u noemt bij de voorlichting over UVB verlichting? (N=14)
De meest genoemde aspecten bij de voorlichting over UV-B verlichting zijn de relatie tot
vitamine D3 en calcium, de juiste lamp in vergelijking met de natuurlijke leefomgeving en de
juiste lamp in verhouding tot het soort terrarium en dan voornamelijk de hoogte hiervan.
In het totaal zijn 32 aspecten genoemd door 14 respondenten, dit omdat om een top 3 werd
gevraagd. De resultaten in opgedeeld in categorieën zijn opgenomen in onderstaande tabel 3.
De aspecten genoemd per respondent zijn opgenomen in bijlage 4 , tabel b.

45

Tabel 3, genoemde aspecten bij de voorlichting over UV-B verlichting (N=14)

Aspect
Vitamine D3 en calciumvoorziening
Juiste lamp in vergelijking met de natuurlijke leefomgeving
Juiste lamp in verhouding met (de hoogte van) het terrarium
Voorkomen van (deficiëntie) ziektes
Betere gezondheid en natuurlijk gedrag
Overige

Aantal (totaal = 32)
10
7
6
3
3
3

14. Welke adviezen geeft u bij de verkoop van een UV-B lamp (merk lamp, afstand
tot reptiel, wattage, aantal uur aan per dag, levensduur)? (N=11)
Bij deze vraag is een grote verscheidenheid aan merken lampen genoemd (T-rex, Exo-Terra,
Lucky Reptile, Zoomed Powersun en Megaray). Er wordt genoemd dat de gebruiken lamp
afhangt van de afmetingen van het terrarium. Daarnaast wordt er een verscheidenheid aan
wattages en afstanden genoemd welke zijn opgenomen in bijlage 4, tabel c. Over het aantal
uur per dag dat de UV-B verlichting aan moet staan heerst verdeeldheid.
15. Hoe vaak worden klanten door u voorgelicht over de juiste voeding aan
reptielen? (N=15)
Een aantal van 14 respondenten lichten hun klanten altijd voor bij de verkoop van een reptiel.
De 15e respondent, die Anders, namelijk invulde doet dit ook maar voegt daar nog aan toe dat
hij ook voorlichting geeft aan klanten die al een reptiel in hun bezit hebben.
16. Op welke manier worden particulieren door u voorgelicht over voeding van de
baardagaam? (N=15)
De voornaamste manier van voorlichten over voeding van de baardagaam is mondeling (10).
Daarnaast zijn er nog enkele respondenten die dit schriftelijk of door het geven van
voorbeelden doet. Twee respondenten (Anders, namelijk) lichten voor door een combinatie
van de drie antwoorden.
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Grafiek 8, manier van voorlichten over de voeding van de baardagaam (N=15)
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4 Anders, namelijk:

17. Wanneer u verwijst naar een website over voeding voor de baardagaam, welke
website is dit dan? (N=14)
Van de 14 respondenten verwijzen er 9 bij hun voorlichting nooit naar websites over voeding
voor de baardagaam. Vier respondenten verwijzen naar internet in het algemeen en één
respondent verwijst naar een specifieke website, namelijk; http://reptileworld.goedbegin.com.
18. Wat zijn de drie belangrijkste aspecten die u noemt bij de voorlichting over
voeding bij de baardagaam? (N=12)
De meest genoemde aspecten bij de voorlichting over voeding bij de baardagaam zijn het
soort voedsel, gevarieerd voeren en het toepassen van calcium- en vitaminepreparaten.
In het totaal zijn 34 aspecten genoemd door 12 respondenten, dit omdat om een top 3 werd
gevraagd. De resultaten in opgedeeld in categorieën zijn opgenomen in onderstaande tabel 4.
De aspecten genoemd per respondent zijn opgenomen in bijlage 4, van tabel d.
Tabel 4, genoemde aspecten bij de voorlichting over voeding bij de baardagaam (N=12)

Aspect
Soort voedsel; insecten/plantaardig/droogvoer
Gevarieerd voeren
Toepassen van calcium- en vitaminepreparaten
Soorten, grootte, afwisseling van voederdieren
Verhouding groente&fruit/insecten
Overige

Aantal (totaal = 34)
7
7
7
5
3
5

19. Op welke manier worden particulieren door u voorgelicht over voeding van de
groene leguaan? (N=13)
Ook bij voorlichting over voeding van de groene leguaan wordt er met name mondeling
voorgelicht (10). Een enkeling geeft voornamelijk schriftelijke voorlichting, twee
respondenten geven bij Anders, namelijk aan geen groene leguanen te verkopen.
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Grafiek 9, manier van voorlichting over de voeding van de groene leguaan (N=13)
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20. Wanneer u verwijst naar een website over voeding voor de groene leguaan, welke
website is dit dan? (N=13)
Ook bij de voorlichting over voeding voor de groene leguaan wordt er nauwelijks naar
websites verwezen. Tien respondenten verwijzen nooit naar websites bij voorlichting over de
groene leguaan. Een paar respondenten verwijzen naar internet in het algemeen. Een enkeling
verwijst naar een specifieke website, namelijk; http://reptileworld.goedbegin.com.
21. Wat zijn de drie belangrijkste aspecten die u noemt bij de voorlichting over
voeding bij de groene leguaan? (N=9)
De meest genoemde aspecten bij de voorlichting over voeding bij de groene leguaan zijn het
toepassen van calcium- en vitaminepreparaten, de verhouding groente&fruit met insecten en
gevarieerd voeren. Verder zijn er nog 2 respondenten die de soorten groenten, fruit en
insecten die geschikt zijn noemen bij de voorlichting. Tevens zijn er 7 antwoorden die vallen
onder de categorie Overig (onder andere de frequentie en tijd van voeren).
In het totaal zijn 22 aspecten genoemd door 9 respondenten, dit omdat om een top 3 werd
gevraagd. De resultaten in opgedeeld in categorieën zijn opgenomen in onderstaande tabel 5.
De aspecten genoemd per respondent zijn opgenomen in bijlage 4, van tabel e.
Tabel 5, genoemde aspecten bij de voorlichting over voeding bij de groene leguaan (N=9)

Aspect
Toepassen van calcium- en vitaminepreparaten
Verhouding groente&fruit/insecten
Gevarieerd voeren
Soorten groenen,fruit en insecten
Overige
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Aantal (totaal = 34)
6
4
3
2
7

4.2.3 Pseudoaankopen
In dit hoofdstuk zijn de resultaten genoemd van de verrichte pseudoaankopen. De bezochte
winkels zijn verdeeld in drie categorieën; algemene dierenwinkels met enkel
reptielentoebehoren, algemene dierenwinkels met een afdeling reptielen en toebehoren (ook
tuincentra) en reptielenspeciaalzaken. Dit omdat er tussen deze verschillende soorten winkels
ook verschillen zijn op te merken in de resultaten. In taal zijn er 17 winkels bezocht, waarvan
7 algemene dierenwinkels met enkel toebehoren, 3 algemene dierenwinkels met zowel
reptielen als toebehoren en 7 reptielenspeciaalzaken.
Volledige verslagen van de pseudoaankopen zijn opgenomen in bijlage 6.
Algemene dierenwinkels met enkel reptielentoebehoren (N=7)
Bij 6 van de bevraagde winkels is gevraagd naar de aanwezigheid van reptielenlampen.
Vervolgens is gevraagd naar een geschikte lamp voor een baardagaam. Bij 1 bevraagde
winkel is meer gevraagd naar informatie over de baardagaam in het algemeen, dus ook over
voeding.
Van de 7 winkels, gaven 3 verkopers niet spontaan advies bij de verkoop van de lamp. 2 van
de winkels vroegen naar de afmetingen van het terrarium en adviseerden in de juiste maat
(100x50x50cm). Beide winkels koppelden hieraan dezelfde lamp, een 100 Watt UV-lamp.
Ook de helft van de winkels geven de noodzaak aan van UV-B verlichting.
Bij verder vragen over UV-B verlichting (5 maal gesteld) werd er één keer verwezen naar een
filiaal voor meer informatie. Er werd door de aankoper 2 maal gevraagd of de aangewezen
lamp een warmtelamp of een UV-lamp was, in beide gevallen had de verkoper hier niet direct
een antwoord op. Bij de vraag of een UV-lamp nodig was (3 maal gesteld), antwoordden er
twee verkopers dat het geen kwaad kan, maar niet perse nodig is. De derde verkoper geeft aan
dat UV-B verlichting nodig is voor de productie van vitamine D3.
Bij verder vragen over voeding (3 maal gesteld) adviseerde één verkoper om 95% insecten te
voeren en 5% groente, één verkoper gaf aan dat baardagamen insecten moeten eten maar dat
ze deze niet verkopen, de laatste verkoper gaf aan dat ze niet genoeg verstand had van de
voeding omdat ze zelf geen baardagamen en voeding verkopen.
Algemene dierenwinkels met een afdeling reptielen en toebehoren (ook tuincentra) (N=3)
Bij alle drie de winkels werd naar informatie in het algemeen over de baardagaam gevraagd.
Van deze drie winkels werd pas na het stellen van gerichte vragen informatie gegeven. Een
andere verkoper gaf direct een zeer uitgebreid verhaal waarbij aanvulling niet meer nodig
was. Zo werd er onder andere verteld over de grote van de bak (100x50x50cm), de juiste
temperatuur (30 graden Celsius), de noodzaak van UV-B verlichting en het bepoederen van
de insecten. Wat voeding betreft werd 80% groenvoer en 20% insecten geadviseerd.
De derde verkoper noemde een aantal aspecten die hij van belang vond (afmeting van het
terrarium, noodzaak van UV-B verlichting en het creëren van zon- en schuilmogelijkheden).
Bij de verkoper die geen spontaan advies gaf werden nog een aantal vragen gesteld. Het
advies dat werd gegeven was een terrarium van 100x50x50cm. Verder werd het gebruik van
een warmtelamp genoemd en een UV-lamp werd niet perse nodig geacht. Qua voeding werd
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geadviseerd om voornamelijk insecten te voeren en af en toe een klein beetje groenvoer.
Hierover een goed calcium- en vitaminepoeder strooien.
Reptielenspeciaalzaken (N=7)
Bij alle winkels werd er gevraagd naar algemene informatie over het houden van een
baardagaam. Van de 7 speciaalzaken was er 1 die geen spontaan advies gaf. De andere 6
gaven over het algemeen een uitgebreid verhaal gehouden.
Wat UV-verlichting betreft gaven 4 verkopers spontaan aan dat dit noodzakelijk is. De
meesten noemden hier ook bij dat een warmtelamp ook nodig is. Ook gaven 4 verkopers aan
wat de temperatuur van het terrarium moet zijn (gemiddeld ongeveer 30 graden Celsius). Alle
6 de winkels adviseerden een terrarium afmeting van 100x50x50cm of groter.
Wat voeding betreft gaf er maar 1 van de 7 speciaalzaken spontaan advies. Deze gaf aan dat
baardagamen niet 100% carnivoor is en zeker ook groente en fruit eet.
Bij een aantal winkels werd door gevraagd over UV-B verlichting. 2 maal werd gevraagd
waar een UV-lamp voor diende, hier werd in beide gevallen verteld dat dit zorgt voor een
goede opname van vitaminen en mineralen uit de voeding.
Tevens werd 2 maal doorgevraagd over voeding. Er werd gevraagd wat een baardagaam nu
precies behoort te eten. 1 verkoper gaf hierbij aan dat een baardagaam een omnivoor is die
ook zeker groente nodig heeft Daarnaast werd het bepoederen van het voedsel genoemd met
calcium. De andere verkoper vertelt dat de jonge dieren voornamelijk insecten eten en
naarmate ze ouder worden steeds meer plantaardig gaan eten. Ook wordt het fenomeen
gutloaden uitgelegd en de noodzaak van een calcium/vitamine supplement.
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4.2.4 Bestudering informatiepunten op internet
In deze paragraaf worden de websites van vier organisaties die een voorlichtende functie
hebben nader bekeken. De informatie die gegeven wordt op het punt van voeding en
verlichting bij baardagaam en groene leguaan wordt vervolgens (in het hoofdstuk Discussie)
vergeleken met de vastgestelde normen uit literatuuronderzoek en de interviews met de
experts. Van de volgende organisaties wordt de informatie op hun website beoordeeld:
1)
2)
3)
4)

Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), www.licg.nl
Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), www.huisdieren.nu
Stichting Doelgroep Groene Leguanen (SDGL), www.sdgl.org
Vereniging Lacerta, www.lacerta.nl

Website LICG
Datum bezichtiging: maandag 15 juni 2009.
Algemene indruk: oogt zeer professioneel, een overzichtelijke site met informatie over zeer
veel diersoorten.
Algemene informatie over reptielen: op de website van het LICG zijn zogenaamde
dierenbijsluiters te vinden. Wanneer men hierop klikt, en vervolgens op ‘reptielen’ komt men
op een pagina met een algemeen stuk over zaken die men moet overwegen vóór de aanschaf
van een reptiel. Veel verschillende onderwerpen komen hierbij aan bod, waaronder natuurlijk
gedrag, lichamelijke kenmerken, aanschaf en verantwoordelijkheid, veiligheid (ook wat
betreft kinderen), hanteren, voeding en verzorging, gezondheid- en welzijnsproblemen,
allergie, wat te doen wanneer men op vakantie gaat, identificatie en registratie, wetgeving en
andere aanbevelingen en punten ter overweging.
Informatie specifiek over de baardagaam: deze informatie is weergegeven in de vorm van een
dierenbijsluiter. De bijsluiter geeft veel algemene informatie over baardagamen. Wat betreft
voeding wordt er vermeld dat baardagamen insecten, kleine knaagdieren, fruit en groente
eten. Daarnaast kan er honden- en kattenvoer gegeven worden. Er worden een drietal giftige
producten genoemd. Jonge dieren dienen elke dag gevoerd te worden, volwassen dieren
meerdere malen per week. Het voer dient bestrooid te worden met kalk- en
vitaminesupplementen. Drinkwater moet dagelijks worden ververst. Op het punt van
verlichting staat er het volgende: “gebruik UV(B)-lampen. Dit is belangrijk voor de aanmaak
van vitamine D. Zorg daarnaast voor warmtespots” en “zorg bij meerdere dieren voor
meerdere spotjes, maar let op dat het terrarium koele plaatsen blijft houden.” Bij het kopje
aandoeningen worden een aantal ziekten en aandoeningen beschreven, waaronder rachitis. De
term MBD wordt niet genoemd.
Voor de bijsluiter, zie bijlage 9.
Informatie specifiek over de groene leguaan: geen. Er is voor de groene leguaan (nog) geen
dierenbijsluiter te vinden.
Website PVH
Datum bezichtiging: maandag 15 juni 2009.
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Algemene indruk: redelijk overzichtelijke site.
Algemene informatie over reptielen: redelijk veel algemene informatie over reptielen.
Informatie specifiek over de baardagaam: aparte pagina, geschreven door dhr. Zwartepoorte.
Erg beknopt. Bevat algemene informatie over de soort. Qua voeding wordt genoemd dat de
baardagaam omnivoor is, en insecten, knaagdieren, fijngesneden groente en fruit eet, en
vitaminen, kalk en mineralen nodig heeft. Qua verlichting worden UV lampen (100 en 160
Watt) genoemd.
Informatie specifiek over de groene leguaan: aparte pagina, geschreven door Stichting
Doelgroep Groene Leguanen (SDGL). Zeer beknopt. Bevat algemene informatie over de
groene leguaan. Bij het kopje voeding staat er slechts: “plantaardig, vezelrijk en fruit.” Bij
verlichting staat er: “1200 lux met UV.” Er wordt verwezen naar de website van SDGL.
Website SDGL
Datum bezichtiging: maandag 15 juni 2009.
Algemene indruk: overzichtelijke site met heel veel informatie over herbivore hagedissen,
waaronder de groene leguaan. Aparte hoofdstukken per hagedis, en over verzorging (voeding
en (UV) verlichting) zijn er ook aparte hoofdstukken. Vitamine D wordt ook beschreven.
Algemene informatie over reptielen: geen; wordt per diersoort beschreven.
Informatie specifiek over de baardagaam: geen; is niet herbivoor.
Informatie specifiek over de groene leguaan: zeer uitgebreide pagina met informatie over de
groene leguaan. Er worden allerlei verschillende zaken besproken, waaronder algemene
informatie over soort, het natuurlijke biotoop, kwekerijen, gedrag, huisvesting, verzorging,
voortplanting, voeding en wetgeving. Over verlichting staat er het volgende: “Ultraviolet licht
is Noodzakelijk om de dieren de nodige vitamine D toe te dienen. De Osram Ultravitalux
levert bij 30 minuten bestraling per 24 uur voldoende UV. Gebruik geen lampen met
kortgolvig UV-licht zoals bijvoorbeeld gebruikt wordt om bacteriën te doden.” Verder
worden de warmtelampen genoemd (minstens 1 per dier), dat er gezorgd moet worden voor
temperatuurgradiënten en dat de dag en nacht cyclus 12 uur bedraagt. Over voeding staat er
o.a. het volgende: “Bij deze leguanen gaat het om dieren die planten eten en daarvan veel
verschillende soorten nodig hebben, om optimaal alle bouwstoffen binnen te krijgen. In
diverse literatuur wordt gemeld dat insecten en kattenvoer prima zouden zijn. Hier zijn voor
en tegenstanders van te vinden. Uit ervaring is gebleken dat dierlijke eiwitten een snelle groei
bevorderen, maar dat er ook diverse nadelen zijn op te merken. Indien de keuze gemaakt
wordt om kattenvoer aan te bieden is dit alleen aan te raden op supplementbasis. Verhouding
8 geweekte brokjes kattenvoer per kilogram leguaan. Koolsoorten verdienen de voorkeur
boven sla en andijvie omdat ze meer kalkstoffen bevatten. Alle rijpe, zoete vruchten komen
als voedsel in aanmerking. Afwisseling is altijd goed. Groene leguanen hebben vaak sterk
individuele voorkeuren. Jonge Groene leguanen eten vaak ook levende insecten zoals
meelwormen, buffalowormen, krekels, treksprinkhanen, wasmotlarven en regenwormen, en
ook ander voedsel zoals een hard gekookt ei. Echter in het wild komt het maar incidenteel
voor dat een leguaan een insect als voedsel tot zich neemt. Het is aan te bevelen het voedsel
met melkzure kalk (calciumlactaat) en vitaminen te bepoederen. Een vuistregel voor het
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doseren van calcium: 0,5 gram kalk per kg lichaamsgewicht per dag. Het doseren van kalk en
vitaminen dient altijd zorgvuldig te geschieden; een overmaat aan kalk bevordert rachitis en
teveel vitaminen kunnen leveraandoeningen veroorzaken.” Op de site staat een voedingstabel,
die o.a. aangeeft wat de Ca/P verhouding van verschillende groenten en fruit is.
Website Lacerta
Datum bezichtiging: maandag 15 juni 2009.
Algemene indruk: duidelijke website. Door Lacerta zijn minimale welzijnsnormen voor een
aantal reptielsoorten opgesteld. Deze staan op de website vermeld. Er wordt aangegeven dat
deze normen slechts een begin zijn en dat verdere verdieping in de soort noodzakelijk is.
Algemene informatie over reptielen: geen; wordt per diersoort beschreven.
Informatie specifiek over de baardagaam: aparte pagina met algemene informatie over de
baardagaam, daarnaast eisen aan het terrarium en verzorging. Over voeding wordt gezegd:
“Krekels, sprinkhanen, morio-larven, fruit, sla, paardenbloem, andijvie e.a. groenvoer.
Kalkvitaminepreparaat wekelijks toevoegen.” Over verlichting staat er: “spot 75-100 Watt in
een hoek van het terrarium. Regelmatig UV-licht, ongefilterd zonlicht in de zomer is
uitstekend.”
Informatie specifiek over de groene leguaan: geen.
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5. Discussie
Dit hoofdstuk gaat voornamelijk in op discussiepunten die inhoudelijk betrekking hebben op
het onderzoek. Opvallend is dat er zowel tussen de experts en de literatuur als tussen de
experts onderling verschillen zitten in de normen. In bepaalde gevallen zijn deze normen zelfs
tegenstrijdig. Ook wordt in dit hoofdstuk het verschil tussen de gestelde normen en de huidige
situatie besproken. Tot slot is een enkel discussiepunt genoemd met betrekking tot de
methodiek.

5.1 Normen vs. werkelijkheid
5.1.1 Voeding
In de literatuur en de interviews met experts zijn een aantal punten genoemd die belangrijk
zijn op het gebied van voeding voor reptielen. Uit de interviews met de experts bleken
gezondheidsproblemen ook veelal gerelateerd aan voeding te zijn. Ook is voeding een aspect
waarbij het volgens de experts bij een beginnende reptielhouder vaak mis gaat. De experts
vinden dat er bij voorlichting over voeding minstens iets verteld moet worden over het soort
voeding en het gebruik van supplementen.
In de praktijk wordt op het gebied van voeding het meeste geadviseerd over het soort voedsel,
gevarieerd voeren en het toepassen van vitamine- en mineralensupplementen. Dit komt dus
overeen met wat gewenst is.
1. Soort voeding
Literatuur vs. experts
De literatuur geeft duidelijk aan dat de groene leguaan folivoor is en de baardagaam een
omnivoor. Gemiddeld gezien komt de verhouding dierlijk en plantaardig voedsel (60:40) bij
de baardagaam zowel bij de literatuur als de experts op hetzelfde neer. Echter, de meningen
tussen de individuele experts verschillen nogal. De één geeft aan dat meer dan de helft van het
dieet uit groenvoer moet bestaan, terwijl de ander vind dat dit voornamelijk insecten zouden
moeten zijn. Men is het er wel over eens dat de baardagaam in het jeugdstadium vrijwel alleen
insecten eten.
Wat de groene leguaan betreft verschillen de meningen van experts weer enigszins met wat de
literatuur zegt. De experts geven aan dat de groene leguaan in volwassen stadium overwegend
herbivoor is en in het jeugdstadium voornamelijk insecten eet. Uit een onderzoek van Rand
(1978) bleek echter dat in de uitwerpselen van baby leguanen en jonge leguanen enkel
plantaardig materiaal werd aangetroffen.
Tot slot komt bij de soort voeding ook droogvoer voor honden of katten nogal eens ter sprake.
Volgens Kaplan (2002) is een langdurig te hoge inname schadelijk vanwege de hoge
concentraties vitamine A en D. Ook enkele experts zijn sceptisch vanwege de hoeveelheden
dierlijk eiwit die dit voer bevat. Één expert is er van overtuigd dat kattenvoer bij de groene
leguaan en de baardagaam prima 50% van het dieet kan uitmaken bij zowel jonge als oude
dieren.
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Huidige voorlichting
Dat voorlichting over voeding belangrijk wordt gevonden blijkt uit de vragenlijst onder de
dierenwinkels. 14 van de 15 respondenten geeft hierbij aan altijd voorlichting te geven over
voeding bij de verkoop van een reptiel.
De verhouding dierlijk en plantaardig voedsel bij de baardagaam die in de vragenlijst
genoemd worden komen overeen met de gewenste situatie. Bij de groene leguaan wordt ook,
net als bij de experts, genoemd dat met name bij jonge dieren het rantsoen voor 10 tot 30% uit
dierlijk voedsel bestaat. Zoals gezegd spreekt de literatuur dit tegen, een groene leguaan zou
in het jeugdstadium ook al enkel plantaardig materiaal tot zich nemen. [Rand, 1978]
Over het gebruik van honden- en kattenvoer wordt door geen van de dierenwinkels gesproken
of advies gegeven. Wel wordt in enkele gevallen een droogvoer aangeprezen dat speciaal
ontwikkeld is voor reptielen.
Bij bezichtiging van de 4 informatieve websites bleek dat er nauwelijks informatie
beschikbaar is over groene leguaan. Alleen op de soortspecifieke website van de SDGL is
zeer uitgebreide informatie over de groene leguaan. De PVH schrijft ook zeer beknopt (met
steekwoorden) over de groene leguaan, dit is daardoor voor een beginnende reptieleigenaar
niet geschikt als voorlichting.
De informatie over de baardagaam is met name op de website van het LICG en vereniging
Lacerta uitgebreid maar wel te algemeen. Op de andere twee websites ontbrak informatie over
de baardagaam of was onvolledig en onjuist.
2. Gebruik van vitamine- en mineralensupplementen
Literatuur vs. experts
Zowel in de literatuur als uit de meningen van experts blijkt dat er over de calcium:fosfor
verhouding die toegepast moet worden niet veel bekend is. Aangenomen wordt een
verhouding van 1,5-2:1, gezien vanuit de opbouw van het bot.
Wel komt in beide gevallen het belang van supplementen vaak naar voren. Supplementeren of
gutloaden is noodzakelijk omdat insecten en planten vaak een tekort aan calcium bevatten. De
meningen van experts komen hier overeen met de recente literatuur. In de voorlichting over
reptielen zou ook naar voren moeten komen op welke manier het supplement toegepast dient
te worden. Dit houdt in dat bij het bepoederen van insecten, ze gelijk gevoerd dienen te
worden.
Huidige voorlichting
Een calcium:fosfor verhouding wordt een enkele keer genoemd tijdens voorlichting. Wel
wordt vaak genoemd dat er extra calcium moet worden toegevoegd aan het dieet.
Door vrijwel alle dierenwinkels wordt genoemd dat vitamine- en mineralensupplementen
noodzakelijk zijn voor de baardagaam en de groene leguaan. Dit is dus voor de particulier ook
meer van belang. Over de manier en het tijdstip van supplementeren komt opvallend genoeg
niets naar voren.
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Bij beide soorten moet er volgens de informatieve websites een kalk en vitaminen supplement
gebruikt worden, maar wat en hoeveel precies wordt nergens vermeld, met uitzondering van
de website van de SDGL, waar staat dat er voor de groene leguaan als vuistregel aangehouden
kan worden 0,5 gram kalk per kg lichaamsgewicht per dag. Dat wil zeggen; 0,2 gram calcium
per kg lichaamsgewicht.

5.1.2 UV-B verlichting
Ook over UV-B verlichting zijn door de experts verschillende punten gegeven die genoemd
dienen te worden bij voorlichting. Deze voorlichting zou gericht moeten zijn op het type
verlichting (techniek; voornamelijk plaatsing en de hoeveelheid UV-B output). Ook zou de
noodaak van UV-B verlichting genoemd moeten worden.
Dierenwinkels geven aan dat ze voorlichting over UV-B erg belangrijk vinden; 17 van de 18
respondenten geven hierover altijd voorlichting bij de verkoop van een reptiel.
1. Noodzaak van UV-B verlichting
Literatuur vs. experts
Zowel de literatuur als de experts geven aan dat UV-B verlichting onmisbaar is voor de
productie van vitamine D in de huid, daar reptielen niet of moeilijk in staat zijn om vitamine
D op te nemen vanuit de voeding. Bovendien bevatten planten nauwelijks vitamine D.
Huidige voorlichting
Volgens de vragenlijst geven 4 van de 14 respondenten niet aan wat nu de functie/noodzaak
van UV-B verlichting is maar gaan direct over op de technische details.
Uit de pseudoaankopen blijkt dat men vaak pas voorlicht over UV-B nadat de klant hier zelf
vragen over stelt. Wanneer een klant dus de noodzaak van UV-B verlichting niet kent, zal hij
er ook niet heel gemakkelijk achter komen. Bovendien kwam het bij de pseudoaankopen zelfs
een paar keer naar voren dat UV-B verlichting niet noodzakelijk is.
Uit de informatieve websites komt naar voren dat er voor beide soorten UV lampen nodig
zijn, over UV-B wordt op slechts 2 websites gesproken. Op 2 websites wordt de reden
(noodzaak) voor UV licht vermeld.
2. Type verlichting
Literatuur vs. experts
Waar in de interviews met experts natuurlijk zonlicht nogal eens wordt genoemd as de beste
voorziening van UV-B, moet hier niet klakkeloos vanuit worden gegaan. In Nederland, waar
vaak bewolking is, is het aan te bevelen om alleen op zonnige, wolkvrije dagen gebruik te
maken van natuurlijk zonlicht als UV-B voorziening.
Wat betreft verschillen in verlichting voor de verschillende soorten reptielen (groene leguaan
vs. baardagaam) is geen goed advies mogelijk. Vanuit de literatuur en ervaringen van experts
is hier nog geen informatie over. Wat betreft het wel of niet dagelijks gebruik maken van UV-
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B verlichting zijn de meningen dan ook verdeeld. Hierover is in de literatuur nog weinig
bekend. Over het algemeen wordt een dag/nachtritme van 12 uur aangehouden, waarbij het
reptiel altijd in staat moet zijn om het licht te ontwijken.
Over de lampafstand tot het dier valt wel veel te zeggen. Niet neemt alleen de UV-B straling
snel af bij een te grote afstand, ook het risico van verbranding en schade aan de ogen moet
worden meegenomen in deze overweging.
Huidige voorlichting
Van de 14 experts vergelijkt de helft de benodigde hoeveelheid UV-B met de situatie in de
natuurlijke leefomgeving. Echter, in de voorlichting wordt dus naar voren gebracht dat de
baardagaam veel UV-B nodig heeft en de groene leguaan (veel) minder. Dit is een gevaarlijke
uitspraak omdat men niet weet hoeveel procent van de zonuren de beide reptielen op een dag
benutten. Het risico bestaat dus dat de reptielen te lang aan te veel UV-B worden blootgesteld,
zonder dat duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn. Reptielen moeten in elk geval de keuze
hebben om zich te verschuilen voor UV-B licht.
Over het aantal uur verlichting per dag zijn de adviezen zeer uiteenlopend. De adviezen
variëren van 4 tot 12 uur per dag. Aangezien vanuit de literatuur niet bekend is wat écht goed
is, kan niet beoordeeld worden wat nu de kwaliteit van deze adviezen zijn.
De sterkte van de lamp ten opzichte van de grootte (hoogte) van het terrarium is een veel
genoemd aspect bij de voorlichting. Dit is ook zeer zeker belangrijk om te benoemen in een
adviesgesprek.
Bij de pseudoaankopen kwam bij de verkoop van een lamp niet direct naar voren om welke
lamp het ging. Dit houdt dus in dat een onwetende klant warmtelampen koopt terwijl er in het
terrarium ook UV verlichting thuishoort.
Op de informatieve websites wordt de hoeveelheid UV straling die er precies nodig is bijna
nergens vermeld, alleen op de website van de SDGL wordt een duidelijk overzicht gegeven,
ook wordt er een voorbeeld gegeven over de Osram Ultravitalux lamp (30 minuten straling
per dag). Op 1 website wordt vermeld dat ongefilterd zonlicht in de zomer uitstekend is.
3. Meten van de UV-B output
Literatuur vs. experts
Het meten van de UV-B output heeft alles te maken met de gebruiksduur van de lamp. Het is
niet met het oog zichtbaar wanneer een lamp geen UV straling meer afgeeft. Ook het
controleren van de juiste golflengte UV-B verlichting bij de aanschaf van een nieuwe lamp
kan heel nuttig zijn. De output kan worden gemeten met een UV-B meter.
Huidige voorlichting
Het meten van de UV-B output wordt in dierenwinkels zowel bij de vragenlijst als bij de
pseudoaankopen niet één keer genoemd. Ook op de bezochte informatieve websites wordt dit
niet vermeld.

57

5.2 Methodiek
Voor het afnemen van de vragenlijsten aan dierenwinkels is gebruik gemaakt van het gratis
programma Thesistools. Dit is een programma dat ontwikkeld is speciaal voor studenten die
bezig zijn met een eindstage of scriptie waarbij enquêtes verspreid worden. Voorafgaand is
rondvraag onder medestudenten en docenten over de werkzaamheid van dit programma. De
conclusie was dat het ook voor dit onderzoek erg nuttig zou kunnen zijn. Ook een test met dit
programma stemde tot tevredenheid. Het programma is eenvoudig te bedienen en met een link
te verspreiden aan de gewenste instanties.
Echter, het ontvangen van de resultaten verliep niet goed. Enquêtes bleken halverwege te
worden afgebroken en antwoorden werden overgeslagen. Dit zal deels te maken hebben met
de respondenten die wegens andere verplichtingen de enquête afbraken. Bij nieuwe tests bleek
dat ook Thesistools spontaan antwoorden weg liet waar wel degelijk iets was ingevuld.
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6. Conclusie
Vanuit de resultaten worden in dit hoofdstuk de conclusie getrokken. Eerst worden de
deelvragen van zowel de gewenste en de huidige situatie beantwoord. Tot slot wordt er
antwoord gegeven op de hoofdvraag.

6.1 Gewenste situatie
Wat zijn de huidige inzichten met betrekking tot voeding bij reptielen, specifiek over calcium,
fosfor en vitamine D?
Vanuit de literatuur is er over vitamine D3, calcium en fosfor veel bekend. Echter, de werking
hiervan is veelal gebaseerd op informatie die beschikbaar is over mensen of andere dieren.
Van vitamine D is bekend dat reptielen nauwelijks in staat zijn dit uit de voeding op te nemen.
Bovendien zit er in planten nauwelijks vitamine D3.
Van de groene leguaan is bekend dat dit één van de meest folivore dieren is. Van de
baardagaam is bekend dat deze zich zowel met insecten als met groenten voert, omnivoor dus.
De verhouding van groenvoer/insecten is discutabel. In de jeugdfase is de baardagaam 100%
insectivoor, hier komt op een gegeven moment steeds meer groenvoer bij.
Bij zowel de groene leguaan als bij de baardagaam is het noodzakelijk om vitamine- en
mineralensupplementen toe te voegen. Insecten hebben vaak een omgekeerde Ca:P
verhouding en bevatten een tekort aan calcium waardoor toevoeging van calcium
noodzakelijk is. Ook planten bevatten vaak niet voldoende calcium en geen vitamine D.
Wat zijn de huidige inzichten met betrekking tot het gebruik van UV-B verlichting bij
reptielen?
Het gebruik van UV-B verlichting bij reptielen is een actueel onderwerp. Sinds tientallen
jaren worden er steeds meer verschillende lampen voor terraria ontwikkeld. Dat reptielen UVB verlichting nodig hebben voor de productie van vitamine D in de huid, is een feit. Het
exacte effect van UV-B verlichting is niet bekend. In verband met verbrandingen en
oogbeschadigingen is er over het wattage en de plaatsing (hoogte) van de lamp wel advies te
geven. Ook kan men met een UV-B meter de output meten, waardoor er informatie is over de
hoeveelheid straling die wordt afgegeven. Hierdoor kan men ook advies geven over de
levensduur van een lamp. De aantal uren UV-B verlichting die een reptiel per dag nodig
heeft, is niet precies bekend. Laat staan of hierin verschil is tussen de groene leguaan en de
baardagaam.
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6.2 Huidige situatie
Welke adviezen op het gebied van voeding (calcium, fosfor en vitamine D) worden nu
toegepast bij de voorlichting aan particulieren bij de verkoop van reptielen?
Wat vrijwel altijd ter sprake komt bij de voorlichting is het gebruik van vitamine- en
mineralensupplementen. Een goed gegeven, maar dit zou nog wel enigszins aangevuld
kunnen worden met een onderbouwing van de noodzaak hiervan.
Er wordt wat de soort voeding betreft goede voorlichting gegeven, hoewel er veel variatie zit
in de mening wat de verhouding groenvoer/insecten zou moeten zijn bij de baardagaam.
Welke adviezen op het gebied van UV-B verlichting worden nu toegepast bij de voorlichting
aan particulieren bij de verkoop van reptielen?
De voorlichting die gegeven wordt over UV-B verlichting is vaak algemeen en onvolledig. De
noodzaak van UV-B wordt vaak verteld maar de manier van gebruiken meestal niet.
De voorlichting die over het algemeen wel gegeven wordt is de sterkte van de lamp in
verhouding tot de afmetingen van het terrarium. Daarbij wordt ook genoemd dat er gradiënten
(warm/koud) gecreëerd moeten worden en dat er schuilplaatsen aanwezig horen te zijn zodat
het dier in feite zelf kan bepalen hoeveel UV-B hij tot zich neemt.
Zijn de normen die gebruikt worden bij de voorlichting aan (potentiële) kopers voor reptielen
in overeenstemming met de huidige inzichten?
Over het algemeen komt de voorlichting die verkopers geven overeen met wat de literatuur
aangeeft en wat de experts zeggen. Het probleem is dat de voorlichting die gegeven wordt
vaak onvolledig is en er onvoldoende nadruk wordt gelegd op het belang van sommige
aspecten, met name UV-B verlichting.

6.3 Hoofdvraag:
Is de voorlichting, die zowel mondeling als schriftelijk aan particulieren verstrekt wordt bij de
verkoop van reptielen, op het gebied van voeding en UV-B verlichting, van goede kwaliteit op
basis van de huidige bekende normen?
Er schort nogal wat aan de kwaliteit van voorlichting over een juiste voeding en verlichting
voor de baardagaam en de groene leguaan. Wellicht is dit een van de oorzaken dat deze dieren
vaker getroffen worden door ziekten, waaronder MBD.
Het is niet duidelijk wat nou precies de juiste voeding en de juiste verlichting voor de
baardagaam en de groene leguaan zijn; de meningen van de experts en de literatuur
verschillen hierin nogal.
De voorlichting die gegeven wordt is te beknopt en/of onvolledig (of zelfs onjuist). Er wordt
vaak onvoldoende aandacht besteed aan het nadruk leggen op belangrijke aspecten, zoals het
gebruik (de noodzaak) van UV-B verlichting en een juiste voeding. Er zit wat dit betreft een
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duidelijk verschil tussen de verschillende typen dierenwinkels. Over het algemeen wordt in de
reptielenspeciaalzaken een betere uitleg gegeven dan in de algemene dierenspeciaalzaken.
Tevens wordt de voorlichting in winkels vaak niet spontaan gegeven. Pas na het stellen van
specifieke vragen over verlichting en voeding vertelt de verkoper wat de reptieleigenaar moet
aanschaffen en waar deze op moet letten bij de verzorging.
De voorlichting die verkopers en informatieve websites over voeding en verlichting voor de
baardagaam en de groene leguaan geven komt redelijk overeen met wat de literatuur aangeeft
en met wat de experts zeggen. Echter, ook hier is de informatie vaak te algemeen.
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7. Aanbevelingen
7.1 Onderzoek
Verbetering van voorlichting
De voorlichting die op dit moment mondeling (door verkopers) en schriftelijk (via internet)
gegeven wordt is veelal te beknopt en/of onvolledig (in sommige gevallen zelfs onjuist).
Mogelijk is dit een oorzaak van het vaker voorkomen van ziekten bij reptielen, waaronder
MBD. Het geven van een duidelijke voorlichting, waarbij de nadruk ligt op de noodzaak van
UV-B verlichting en een juiste voeding (en andere zaken zoals een goede huisvesting, alles in
samenhang met het natuurlijk gedrag) zou mogelijk kunnen bijdragen aan het voorkomen van
ziekten en aandoeningen bij reptielen.
Om dit te bereiken kan gedacht worden aan, naast een goede mondelinge voorlichting door de
verkoper, het meegeven van huisdierenbijsluiters aan (potentiële) kopers. Ook kunnen deze
bijsluiters opgehangen/neergelegd worden in dierenwinkels en via internet verspreid worden.
Het advies is om één algemeen bekend informatiepunt te creëren waar verkopers, (potentiële)
diereigenaren en andere geïnteresseerden huisdierenbijsluiters met goede, huidige informatie
(welzijnsnormen) vandaan kunnen halen.
Het LICG is een organisatie die zich reeds met dierenbijsluiters bezighoudt en zou een
landelijk punt van informatie kunnen worden. Er worden echter door het LICG nog te weinig
diersoorten behandeld en ook in deze bijsluiters is de informatie te beknopt; de noodzaak voor
UV-B en de juiste voeding voor de baardagaam komt niet duidelijk naar voren in de bijsluiter.
Voor de groene leguaan is (nog) helemaal geen bijsluiter te vinden.
Het advies is om voor de baardagaam de bijsluiter van het LICG aan te passen naar de huidige
bekende normen voor de gewenste situatie, duidelijk de noodzaak van UV-B en een goede
voeding aan te geven, met voorbeelden van een goed dieet en verlichting, en om een nieuwe
bijsluiter te ontwikkelen voor de groene leguaan. Deze bijsluiters zouden om de zoveel tijd
herzien moeten worden en aangepast naar de op dat moment nieuwe bevindingen. De
organisatie LICG zou vervolgens meer als informatiepunt gepromoot kunnen worden zodat
meer mensen er mee bekend raken.
Vervolgonderzoek
Voordat er in dierenwinkels een gedegen voorlichting kan worden gegeven zullen er eerst
scherpere normen gesteld moeten worden. Op basis van de huidige informatie uit
onderzoeken is dit nog niet mogelijk. Over de werking van UV-B verlichting, vitamine D,
calcium en fosfor in het lichaam is nog veel informatie te verwerven.
Ook de normen gebaseerd op de kennis en ervaring van experts lopen op verschillende punten
flink uiteen. Door vervolgonderzoek zal de kennis beter kunnen worden onderbouwd en kan
men ook betere ervaringen op doen.
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Onderzoek naar de voedingsbehoefte van baardagamen en groene leguanen zou meer
informatie kunnen geven. Ook zou het interessant zijn om het werkelijke effect van hondenen kattenvoer op reptielen te onderzoeken.
Op het gebied van UV-B verlichting bij reptielen is nog weinig onderzoek gedaan. Over het
verschil in norm voor UV-B verlichting tussen groene leguaan en de baardagaam is weinig
bekend en is verder onderzoek noodzakelijk. Naast UV-B zijn er een aantal andere aspecten
van belang bij het kiezen van een juiste verlichting voor reptielen. Deze aspecten zijn in dit
onderzoek naar voorlichting niet meegenomen, maar zijn voor vervolgonderzoek ook zeker
van belang.
Ook over de werking van vitamine D bij reptielen is geen onderzoek gedaan. Dit staat in
relatie met de behoefte aan UV-B verlichting. Binnenkort gaat een team van onderzoekers
met dit onderwerp aan de slag.
Uiteindelijk zullen nieuwe onderzoeksresultaten en meer ervaringen van experts leiden tot een
betere normstelling welke naar verwachting dan ook beter doordringt tot de dierenwinkels en
dus de particulieren.

7.2 Methodiek
De aanbeveling aan Hogeschool Van Hall Larenstein is om een gedegen programma aan te
schaffen wat studenten kan ondersteunen om enquêtes te verspreiden ten behoeve van een
stage of afstudeeropdracht. De gratis programma’s (in dit geval Thesistools) die nu gebruikt
worden leveren problemen op bij het ontvangen van de resultaten. Dit is nadelig voor de
kwaliteit en effectiviteit van de onderzoeken die gedaan worden.
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Bijlage 2, Vragenlijsten
Bijlage 2.a. Vragenlijst interview experts
Naam:
Functie(s):

Sinds:

Opleiding(en):

Afgerond in (jaartal):

Specialisme(s):
Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in Nederland
1. Wat zijn volgens u de 3 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in
gevangenschap?
1.
2.
3.

2. Wat zijn volgens u de 3 grootste risicofactoren voor het dier bij het houden van reptielen?
1.
2.
3.

Gewenste situatie
1. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over voeding bij
voorlichting over reptielen?
1.
2.
3.
2. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over (UV-B)
verlichting bij voorlichting over reptielen?
1.
2.
3.

III

Vaststellen van normen (open vragen)
1. Is er verschil in de norm voor UV-B verlichting tussen de groene leguaan en de baardagaam?
Zo ja, wat is dit verschil?
2. Is er verschil in de norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) tussen de groene
leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
3. A Welke norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de groene leguaan wordt er in
uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
B Waar heeft u die informatie vandaan?
C Hoe houdt u die kennis bij?
4. A Welke norm voor voeding van de baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
B Waar heeft u die informatie vandaan?
C Hoe houdt u die kennis bij?
5. Welke calcium fosfor verhouding in de voeding van de groene leguaan en de baardagaam
houdt u aan en waarom?
6. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en waarom?
7. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom?
8. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
9. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan? Zo ja, hoe lang moet de UV-B
verlichting dagelijks aan staan en waarom?

IV

Bijlage 2.b. Vragenlijst aan winkels met reptielen en/of toebehoren
Inleiding
1. Worden er in de winkel waar u werkzaam bent reptielen of reptielentoebehoren verkocht?
1 Zowel reptielen als toebehoren
2 Alleen reptielen
3 Alleen toebehoren
4 Geen verkoop van bovenstaande artikelen (einde vragenlijst, u valt helaas buiten de doelgroep)
2. Hoe is de winkel waarin u werkzaam bent te omschrijven?
1 Algemene dierenwinkel
2 Speciaalzaak in reptielen
3 Anders, namelijk:
3. Welke opleidingen en cursussen met betrekking tot dieren in het algemeen of reptielen heeft u
gevolgd? Vul de naam van de cursus en de datum in.
Voorlichting in het algemeen
4. Hoe belangrijk vindt u het geven van voorlichting bij de verkoop van reptielen (op een schaal
van 1 (niet belangrijk) tot 5 (zeer belangrijk)?
1
2 3 4 5
Niet belangrijk
Zeer belangrijk

5. Hoe belangrijk vindt u het geven van voorlichting bij de verkoop van reptielentoebehoren (op
een schaal van 1 (niet belangrijk) tot 5 (zeer belangrijk)?
Met accessoires worden alle artikelen bedoeld de nodig zijn voor de verzorging van een reptiel, dus
bijvoorbeeld verlichting, terrarium en voeding
1
2 3 4 5
Niet belangrijk
Zeer belangrijk

6. Op welke manier licht u uw klanten voornamelijk voor bij de verkoop van een reptiel?
1 Mondeling
2 Schriftelijk (folders, bijsluiters, verwijzen naar websites)
3 Door het geven van het goede voorbeeld in mijn winkel (bijvoorbeeld inrichting van eigen terraria
4 Niet van toepassing, de winkel verkoopt geen reptielen
5 Anders, namelijk:
7. Op welke manier licht u uw klanten voornamelijk voor bij de verkoop van een
reptieltoebehoren?
1 Mondeling
2 Schriftelijk (folders, bijsluiters, verwijzen naar websites)
3 Door het geven van het goede voorbeeld in mijn winkel (bijvoorbeeld inrichting van eigen terraria)
4 Niet van toepassing, de winkel verkoopt geen reptieltoebehoren
5 Anders, namelijk:
8. Vraagt u naar de ervaring van klanten als deze een reptiel willen kopen?
1 Ja, altijd
2 Ja, meestal

V

3 Soms
4 Nee, nooit
5 Niet van toepassing, de winkel verkoopt geen reptielen
9. Vraagt u naar de ervaring van klanten als deze een reptieltoebehoren willen kopen?
1 Ja, altijd
2 Ja, meestal
3 Soms
4 Nee, nooit
5 Niet van toepassing, de winkel verkoopt geen reptieltoebehoren
Voorlichting met betrekking tot UV-B verlichting
10. Hoe vaak worden particulieren door u voorgelicht over UV-B verlichting bij de aankoop van
een reptiel?
1 Bij iedereen die een reptiel koopt of wil kopen
2 Alleen bij mensen die zelf vragen stellen bij de aankoop
3 Meestal wordt er geen voorlichting gegeven
4 Anders, namelijk:
11. Op welke manier worden particulieren door u voorgelicht over UV-B verlichting?
1 Mondeling
2 Schriftelijk (folders, bijsluiters, verwijzen naar websites)
3 Door het geven van het goede voorbeeld in mijn winkel (bijvoorbeeld inrichting van eigen terraria)
4 Anders, namelijk:
12. Wanneer u verwijst naar een website over UV-B verlichting voor reptielen, welke website is
dit dan?
1 Ik verwijs nooit naar websites over UV-B verlichting voor reptielen
2 Ik verwijs naar internet in het algemeen
3 Ik verwijs naar specifieke website, namelijk:
13. Wat zijn de drie belangrijkste aspecten die u noemt bij de voorlichting over UV-B
verlichting?
1.
2.
3.
14. Welke adviezen geeft u bij de verkoop van een UV-B lamp (merk lamp, afstand tot reptiel,
wattage, aantal uur aan per dag, levensduur)?
Wanneer er verschil is tussen de baardagaam en de groene leguaan deze ook aangeven alstublieft.

Voorlichting met betrekking tot reptielenvoeding
15. Hoe vaak worden klanten door u voorgelicht over de juiste voeding aan reptielen?
1 Bij iedereen die een reptiel koopt of wil kopen
2 Alleen bij mensen die zelf vragen stellen bij de aankoop
3 Meestal wordt er geen voorlichting gegeven
4 Anders, namelijk:
16. Op welke manier worden particulieren door u voorgelicht over voeding van de baardagaam?
1 Mondeling
2 Schriftelijk (folders, bijsluiters, verwijzen naar websites)

VI

3 Door voorbeelden/presentatie in de organisatie
4 Anders, namelijk:
17. Wanneer u verwijst naar een website over voeding voor de baardagaam, welke website is dit
dan?
1 Ik verwijs nooit naar websites over voeding voor de baardagaam
2 Ik verwijs naar internet in het algemeen
3 Ik verwijs naar specifieke website, namelijk:
18. Wat zijn de drie belangrijkste aspecten die u noemt bij de voorlichting over voeding bij de
baardagaam?
1.
2.
3.
19. Op welke manier worden particulieren door u voorgelicht over voeding van de groene
leguaan?
1 Mondeling
2 Schriftelijk (folder, bijsluiters, verwijzen naar websites)
3 Door voorbeelden/presentatie in de organisatie
4 Anders, namelijk:
20. Wanneer u verwijst naar een website over voeding voor de groene leguaan, welke website is
dit dan?
1 Ik verwijs nooit naar websites over voeding voor de groene leguaan
2 Ik verwijs naar internet in het algemeen
3 Ik verwijs naar specifieke website, namelijk:
21. Wat zijn de drie belangrijkste aspecten die u noemt bij de voorlichting over voeding bij de
groene leguaan?
1.
2.
3.

Tot slot
22. Vul hieronder uw naam, de naam van de winkel en uw adresgegevens in. Vul niets in
als u anoniem wenst te blijven:
23. Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?

VII

Bijlage 3, Overzicht reptielen- en dierenspeciaalzaken
Tabel 6, overzicht reptielen- en dierenspeciaalzaken
Plaats
1 Almere
Almere Buiten
2 Almere

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Discus Zodiak

036-5360595

via www.zodiakbv.nl

Discus Zodiak

036-5322274

via www.zodiakbv.nl

De patrijs

036-5337790

info@depatrijs.nl

3 Amsterdam Z-O

Discus Nieuwkoop

020-6906268

discusnieuwkoop@live.nl

Amsterdam

Discus Nieuwkoop

020-4100965

discusnieuwkoop@live.nl

Haarlem

Discus Nieuwkoop

023-5310859

discusnieuwkoop@live.nl

4 Amsterdam

Reptielenspeciaalzaak Animal Attraction

020-4480603

info@animalattraction.nl

5 Apeldoorn

Faunaland Schubertplein

055-5431364

schubertplein@faunaland.nl

6 Arnhem

Discus Engelen

026-4460419

engelen@discus.nl

7 Arnhem

Pets Place

026-3272984

949@petsplace.nl

8 Axel

Faunaland Axel

0115-530083

axel@faunaland.net

9 Bennekom

Faunaland Wolf

0318-416202

gefaxt 0318 416 202

10 Bergen op Zoom

Animal World

0164-233349

via www.animalworld.nl

Oudenbosch

Animal World

0165 313940

via www.animalworld.nl

11 Bergen op Zoom

Faunaland Woeff

0164-237203

woeff@faunaland.net

12 Bergschenhoek

Dobey dierenspeciaalzaak

010-5223394

dobeybergschenhoek@hotmail.com

13 Beuningen

Faunaland Beuningen

024-6754571

beuningen@faunaland.net

14 Beverwijk

Kika's dierenjungle

0251-205669

info@kikasdierenjungle.nl

15 Bilthoven

Wim's dierenspeciaalzaak

030-2284587

wimdsz@planet.nl

16 Borne

Dierenwereld Borne

074-2665240

info@dierenwereld.com

17 Bovenkarspel

Discus Streekhof

0228-514616

Geen e-mail

18 Breda

Faunaland Andre van Stijn

076-5207037

andrevanstijn@faunaland.nl

19 Breda

Faunaland Lobbes

076-5876256

lobbes@faunaland.net

20 Brunssum

Faunaland Brunssum

045-5640759

brunssum@faunaland.net

21 Brunssum

Dierenspeciaalzaak Stelo

045-5273024

gefaxt 045-5273922

22 Damwoude

Discus Broekema

0511-424194

info@discusbroekema.nl

Dokkum

Discus Broekema

0519-292824

info@discusbroekema.nl

23 Delft

Faunaland Castor

015-2567546

castor@faunaland.net

24 Den Haag

Reptilia

070-3545452

consument@reptilia.nl

25 Den Haag

Faunaland Hofstede

070-3860916

hofstede@faunaland.net

26 Den Haag

De vogelkelder

070-3637272

info@de-vogelkelder.nl

27 Den Haag

Reptielencentrum haaglanden

Geen telefoon

repticentrum@hotmail.com

28 Den Helder

Faunaland

0223-624226

koningsvis@faunaland.net

29 Denekamp

Discus Steenbeeke

0541-352213

info@herbert-steenbeeke.nl

30 Deventer

Discus Zanting

0570-657665

zanting@colmschate.com

31 Diemen

Faunaland Diemen

020-6954355

diemen@faunaland.net

32 Dieren

Discus Tropica

0313-415997

gefaxt 0313-450469

33 Doorwerth

Faunaland Doorwerth

026-3341040

doorwerth@faunaland.net

34 Dordrecht

Reptile Supplies JN

078-6198445

noorlander160@zonnet.nl

35 Dordrecht

Repti house

078-6144224

info@reptihouse.nl

36 Dorst

Beestenbende Dierenspeciaalzaak

0161-411453

gefaxt 0161-411453

37 Drachten

Dobey Noorderpoort

0512-355416

info@dobeydrachten.nl

38 Ede

t Guppy

0318-693078

info@guppy.nl

39 Eibergen

Discus Florijn

0545-471319

discus.florijn@chello.nl

40 Eindhoven

DSZ van Valkenburg Bogers

040-2113663

via www.dsz-vanvalkenburg-bogers.nl

41 Eindhoven

Heevis, Aquariumspeciaalzaak

040-2510677

via www.heevis.eu

42 Etten leur

Discus Etten leur

076-5015169

gefaxt 076-501569

43 Franeker

Discus de Korenaar

0517-390853

info@dekorenaar.nl

VIII

44 Groningen

Huisdierenwereld

45 Groningen

Discus Dierenriem

050-5777070

discusdedierenriem@hotmail.com

46 Haaksbergen

Faunaland Wijlens Leo

053-5726283

haaksbergen@faunaland.net

47 Hardenberg

Faunaland Hofsteede

0523-262380

hardenberg@faunaland.net

48 Heerenveen

Discus Dierenhof

0513-624633

via www.discusdierenhof.nl

49 Hellevoetsluis

Sjaans Dierenparadijs

0181-319396

info@sjaansdierenparadijs.nl

50 Hengelo

Faunaland Jos ter Brugge

074-2911710

hengelo@faunaland.net

51 Herveld

Discus Methorst

0488-451206

info@molenplaza.nl

52 Hillegom

Faunaland Hillegom

0252-528253

hillegom@faunaland.net

53 Hilversum

HCH Reptielencentrum

035-6975390

hch@hch.nl

54 Hoofddorp

Faunaland Skagerhof

023-5616513

skagerhof@faunaland.net

55 Hoorn

Discus Fauna Center

0229-215124

gefaxt 0229-542095

56 Horst

Faunaland Grootel - van Horst

077-3970058

venray@faunaland.net

Venray

050-5268686

Geen e-mail

Faunaland Grootel - van Venray

0478-550240

venray@faunaland.net

57 Hulst

Discus de Bruijn

0114-313948

debruijnhulst@discus.nl

58 Joure

Reptielenhuis Joure

0513 417408

Geen e-mail

59 Klaaswaal

Collaris

0186-575908

info@collaris.com

60 Klazienaveen

Discus Moinat

0591-317396

80moi010@kpn-officedsl.nl

61 Leeuwarden

Pets Place Aquariumhuis

058-2124300

via www.petsplaceaquariumhuis.nl

62 Leeuwarden

Rep exotics

058-2991961

Geen e-mail

63 Leeuwarden

Intratuin

058-2888000

info@leeuwarden.intratuin.nl

64 Leusden

Discus Dier en Tuin totaal

033-4953219

info@dierentuintotaal.nl

65 Maastricht

Reptielenspeciaalzaak Boiga

043-7503154

boiga@boiga.nl

66 Meppel

Discus Matavi

0522-240080

Geen e-mail

67 Monnickendam

Faunaland Beesje

0299-652136

beesje@faunaland.net

68 Nieuwegein

Faunaland Nieuwegein

030-6061302

nieuwegein@faunaland.net

69 Nijkerk

Discus de Oostermolen

033-2454718

info@oostermolen.nl

70 Nijmegen

Pets place

024-3550777

nijmegen.hatertseweg@petsplace.nl

71 Nuenen

Dobey

040-2906016

dobeynuenen@gmail.com

72 Oosterhout

Discus Ad Gorisse

0162-405021

adgorisse@discus.nl

73 Oss

De tetra

0412-631079

info@detetra.nl

74 Panningen

Discus Ebisch

077-3071871

discusebisch@hotmail.com

75 Purmerend

Faunaland Meines - Achterdijk

0299-424104

meines@faunaland.net

76 Raalte

Discus Gersen

0572-370409

reniegersen@hotmail.com

77 Ridderkerk

Repti farm

06-19644864

winkelrdk@repti-farm.nl

78 Roosendaal

Dierenspeciaalzaak Willemen

0165-537939

via www.dierenspeciaalzaakwillemen.nl

79 Roosendaal

Gabber Dierenspeciaalzaak

0165-562502

roosendaal@gabber-online.nl

80 Rotterdam

Faunaland Corrie's dierenwinkel

010-4611295

corry@faunaland.net

81 Rotterdam

Pets Place superstore

010-2866060

rotterdam@petsplacesuperstore.nl

82 Rotterdam

Jungle Corner

010-2101002

Geen e-mail

83 Rotterdam

Faunashop

010-4129886

info@faunashop.nl

84 Schiedam

Anaconda

010-2732626

JAO@anaconda.nl

85 Sittart

Lacerta

046-4581189

lacerta@home.nl

86 Sneek

Discus Sneek

0515-430678

gefaxt 0515-430678

87 Soest

Discus Hilhorst Soest

035-6013314

Geen e-mail

88 St. Odiliënberg

Reptielenspeciaalzaak Jeuriëns

0475-532900

Geen e-mail

89 Steenbergen

Gabber Dierenspeciaalzaak

0167-562722

steenbergen@gabber-online.nl

90 Terneuzen

Discus Terneuzen

0115-649641

terneuzen@discus.nl

91 Tilburg

Terrariumspeciaalzaak Kameleon

013-5359911

Geen e-mail

92 Tilburg

Terrarium op maat.nl

0138-501419

info@terrariumopmaat.nl

93 Twello

Faunaland Twello

0571-270822

winkel@faunaland-twello.nl

94 Uden

Discus Beestenpot

0413-260543

info@beestenpot.nl
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95 Uithoorn

Discus van Tol

0297-564126

96 Vaassen

Reptielenspeciaalzaak van Rijssen

06-81472679

via www.reptielenonline.nl

97 Valkenburg

DSZ van Valkenburg

073-6238866

info@dszvanvalkenburg.nl

98 Veenendaal

Discus v/d Weert

0318-512965

Geen e-mail

99 Venlo-Blerick

vantolj@hetnet.nl

Pets Place

077-3821691

petsplacevenlo@home.nl

100 Vlaardingen

Amazoo dierenspeciaalzaak

010-7505904

info@amazoo.nl

101 Waalwijk

Discus Bakkers

0416-332708

waalwijk@faunaland.net

Faunaland Waalwijk

0416-332708

waalwijk@faunaland.net

102 Weert

Waalwijk

Discus

0495 535550

info@dierenparadijs.nl

103 Weert

Faunaland Meevis Paul

0495-547519

meevis@faunaland.net

104 Westervoort

Faunaland Westervoort

026-3121636

westervoort@faunaland.net

105 Wijchen
Wijk bij
106
Duurstede
107 Winkel

Reptielen Hobby Winkel

06-10901979

Geen e-mail

Faunaland Wijk bij Duurstede

0343-577470

wijkbijduurstede@faunaland.nl

Faunaland Zeeman

0224-541593

zeeman@faunaland.net

108 Woerden

Discus Verweij

0348-412393

Geen e-mail

109 Wognum

De kameleon

0229-575186

Geen e-mail

110 Wouw

Reptile World

0165-303343

via www.reptileworld.nl

111 Zeist

Faunaland Zeist

030-6917001

zeist@faunaland.net

112 Zoetermeer

Dierenspeciaalzaak Gaia

079-3166666

info@dsz-gaia.nl

113 Zwijndrecht

Faunaland Atlantis

078-6122030

atlantis@faunaland.net
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Bijlage 4, Resultaten vragenlijst aan winkels met reptielen en/of
toebehoren
2. Welke opleidingen en cursussen met betrekking tot dieren in het algemeen of reptielen heeft u
gevolgd?
Tabel a, opleidingen en cursussen per respondent (n=22)
Respondent Opleidingen
1 Dibevo opleiding

Datum
1995

2 MAS te Barneveld
meer dan 20 jaar ervaring

geen antwoord
n.v.t.

3 Dierverzorging Barneveld
stage reptielenhuis Oliemeulen Tilburg
4 Dibevo opleiding
5 Geen opleiding, 40 jaar ervaring

geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord

6 Middelbare landbouwschool
Honden en katten; verzorging, geneesmiddelen en voeders
Vissen; ziektes en onderhoud van zoet en zout water
Vogels; ziektes en voeding
Reptielen; ziektes en verzorging

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

7 Groenhorst college Barneveld
Cursus terraria Barneveld
Diergenees- en bestrijdingsmiddelen Bunnik
Diverse opfriscursussen

1995
1996
1997
geen antwoord

8 Huisdier Kennis Instituut; basisopleiding en diergenees- en bestrijdingsmiddelen
9 RSG NOV Dieren Verzorging
stage Groothandel Reptielen
10 Groenhorst college Barneveld, DIVETO richting management

geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord
1997

11 Diermanagement
Dierverzorging
Paraveterinair

geen antwoord
geen antwoord
geen antwoord

12 Diermanagement
Dierverzorging

geen antwoord
geen antwoord

13 Diergenees- en bestrijdingsmiddelen
Basiskennis dierenspeciaalzaak
14 Diermanagement
15 Dierendetailhandel Barneveld
16 Geen
17 Geen

2004
2004
1998
2003
n.v.t.
n.v.t.

18 Voor de reptielen zijn meerdere mensen werkzaam.
Vooral uit ervaring en overleg met ervaren kwekers/houders.
Weer andere hebben MBO dierverzorging gedaan.

n.v.t.
geen antwoord

19 Dierverzorging
Diverse cursussen
20 Geen opleiding, veel ervaring

2004
2004-2009
n.v.t.

21 Paraveterinair
Verkoopmanager
Hobby reptielenkweken
22 Specialisten diploma reptielen

geen antwoord
geen antwoord
n.v.t.
2000
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13. Wat zijn de drie belangrijkste aspecten die u noemt bij de verkoop van UV-B verlichting?
Tabel b, genoemde aspecten per respondent bij de voorlichting over UV-B verlichting (n=14)
Respondent Genoemde aspecten
1
UV-B is een straling die nodig is om het orgaan zelfstandig vitamine D3 aan te laten maken;
Wat een deficiëntie ziekte als rachitis kan voorkomen of zelfs kan stabiliseren. Bovendien is het
bij jongere; nog in de groei zijnde dieren een must om zich goed te kunnen ontwikkelen.
2
Opname vitamines.
Dieren zijn gezonder.
3
Opnemen van vitamines & mineralen.
Voorkomen van ziektes.
4
1. De leefomgeving waar het dier vandaan komt.
2. De kwaliteit van het product.
3. De sterkte van de lamp.
5
Opname van D3.
Natuurlijker licht.
Verschillen in fosfor waarde.
6
Soort dier woestijn/tropisch.
Soort terrarium hoog/laag
Vitamine opname door straling
7
1. als er bijv. een 5.0 UV-B lamp word gekocht is de minimale afstand van lamp tot bodem
minimaal 30cm of meer.
2. Niet een te zware UV-B lamp erin ; kan voorkomen worden door afmetingen terrarium te
vragen.
3. De juiste lamp voor het juiste soort dier;meestal heb je drie soorten : 2.0 voor kikkers, 5.0
subtropisch en 10.0 woestijn.
8
Omzetting vitamines en mineralen.
Natuurlijke verlichting.
Voor de dierensoorten beschikbare lampen.
9
Hoeveel Watt in verhouding tot terrarium.
Functie van de lamp.
Branduren.
10
Aanmaak vitamine D voor opname calcium.
Gedrag (fok/jacht)(zicht).
Bij op lange termijn bij gebrek aan; zieke/dode dieren.
11
Hoeveelheid straling.
Lichtintensiteit.
Wattage
12
1. Vergroeiingen door het niet of matig opnemen van calcium; door het gebrekkig aanmaken
van vitamine D3
2. Betere gezondheid; uitstraling; etc.
3. Bevordering van natuurlijke voortplanting gedrag.
13
Om wat voor een dier het gaat.
Hoe groot het terrarium is en hoe deze is ingericht.
14
Aanmaken van vitamine D3

14. Welke adviezen geeft u bij de verkoop van een UV-B lamp (merk lamp, afstand tot reptiel,
wattage, aantal uur aan per dag, levensduur)?
Tabel c, genoemde adviezen per respondent bij de verkoop van een UV-B lamp (n=11)
Respondent Genoemde adviezen
1
2% UV-B subtropisch / 5% UV-B tropisch / 10% woestijn. Verder is de behoefte vaak wat
lastiger te bepalen. Zoals in de vraag als wordt gesuggereerd is er natuurlijk een verschil in
behoefte tussen verschillende diersoorten maar helaas ook tussen individuen onder
soortgenoten. Eigenlijk moet er dus per individu bepaald worden wat zijn specifieke behoeftes
zijn;. Optioneel is dan ook om eventueel met extra D3 te werken; maar alleen onder de strengste
controle om OD. te voorkomen.
2
Ik geef zo veel mogelijke aan het begin bij de grote van de terraria voor welke diersoort deze
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3
4

5

6
7
8
9

10

11

geschikt is en dan komt er vanzelf een gesprek op gang over de beste UV-B verlichting.
Exo Terra; 23/26W, 12uur per dag, hoeveelheid UV-B dus 2; 5 of 10
Voor baardagamen een hoger UV-B sterkte als voor leguanen. De doorstraling van UV-B is
afhankelijk van de sterkte van de lamp. Het wattage is afhankelijk van de grote van het
terrarium
Baardagaam moet een 10-12% UV-B lamp en moet daarnaast ook veel warmte hebben. Vaak
wordt een combinatie gemaakt met gewone warmtespot. Leguaan moet een diepstralende
warmtespot met een UV-B lamp die op de zonplaats 6-8% geeft. UV-B moet minimaal 4 uur
per dag aan. ‘s zomers meer. Of ze moeten buiten kunnen.
Groene Leguaan heeft 5.0 nodig, waarschijnlijk de 26w omdat een groene leguaan groot
gehuisvest word. 10.0 13w voor baardagamen in klein terrarium en 26 w voor groot terrarium.
Afhankelijk van de natuurlijke leefomgeving. Baardagaam veel; Leguaan veel minder.
Afstand tot dier; aantal uur aan per dag; reptielen die vlees eten hebben minder UV-B nodig; in
de voeding zit al vitamine D; intensiteit van de lamp (wat voor dier? woestijn? etc)
Onze voorkeur uit praktijk ervaring gaat uit naar Lucky Reptile Bright Sun Desert/Jungle 50W;
Desert/Jungle 70W of Bright Sun Spot 70W. Voor de Bright Sun 50W wordt 20-50 cm afstand;
de 70W 30-70cm en de Spot 70W 50-120 cm en alle lampen branden normale lichturen 8-12
uur; dit kan door de bewust verminderde UV-afgifte. Bijkomstig is dat deze lampen een hogere
lichtintensiteit hebben ten opzichte van andere vergelijkbare lampen. Door het lage wattage kan
de lamp ook goed in kleine terraria gebruikt worden; waardoor het ook voor de jonge dieren
(belangrijkste stage) in een kleiner terrarium mogelijk is om voldoende UV te ontvangen.
Type lamp is afhankelijk van diersoort, maar ook van terrarium en schuilmogelijkheid. Dit heeft
dat invloed op het merk lamp. Zo is de Zoomed PowerSun de enige UV-B lamp die breed
straalt. Dit houd in dat ze een groot grond oppervlak bestralen met UV-B. Zo zijn de T-Rex UV
Heat en de Mega-ray UV-B lampen (beide gemaakt door het bedrijf Westron) echte spots. Dit
houd in dat ze een klein oppervlak bestralen, maar in deze straal een hele hoge dosis UV-B
geven. Zo zit de Exo terra Solar Glo precies tussen deze lampen is. Maar adviezen is heel
persoonlijk de één wil geen hoge stroom rekening dus word er gekeken naar spaarlampen en
TL's. UV-B lampen moeten de gehele dag branden; het heeft geen zin om een UV-B lamp maar
een uur per dag aan te hebben. Vitamine D3 word onder UV-B op een natuurlijke manier
aangemaakt en word er aangemaakt wat het dier nodig heeft. Als de UV-B lamp de gehele dag
brand kan het dier zelf bepalen wanneer hij genoeg heeft.
Afhankelijk van de biotoop woestijn meer als oerwoud.

18. Wat zijn de drie belangrijkste aspecten die u noemt bij de voorlichting over voeding
bij de baardagaam?
Tabel d, genoemde aspecten per respondent bij de voorlichting over voeding bij de baardagaam (n=11)
Respondent Genoemde aspecten
1
Goed evenwicht 50/50 tussen dierlijke proteïne en plantaardig voedsel.
Goede afwisseling tussen de diverse voederdieren.
2
Soort groente & fruit wat ze wel en niet mogen hebben.
Soort levend voer wat ze eten.
Altijd gebruik van kalk en vitamine in de vorm van poeder en vloeibare vorm
3
Dat het alles eters zijn, die een gevarieerd voedsel moeten hebben.
Groenten en fruit en dierlijk voedsel levende insecten en af en toe een baby muis voor de
eiwitten.
En per dag of of voeren, niet alle voedsel die de dieren lekker vinden elke dag geven.
4
1/3 groente en fruitafwisseling.
Krekels;sprinkhanen en dergelijke.
Kalk en vitamine toevoegen.
5
Bepoederen met vitaminen.
Niet te groot voedsel.
Insecten zoals krekels en sprinkhanen afwisselen met groente en fruit.
6
Calcium/Fosfor gehaltes.
Vitamines en samenstelling.
Soorten voeding: levend; korrels etc.
7
Dierlijk en plantaardig.
Variatie in menu
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8

9

10

11

12

Vitamines/mineralen
Voeding mag voor een groot deel ook fruit/groente zijn.
Goed gevarieerd menu; niet alleen dierlijke eiwitten (krekels/sprinkhaan/muizen/morio’s etc.)
Eventueel vitamine preparaat.
Kalk.
Vitamine.
Diversiteit.
De verhouding droogvoer/groenvoer.
De aanvulling van vitamine mineralen.
De maat en soorten levend voer.
Over voeding over baardagamen zijn 1001 meningen. Iedereen heeft hier zijn eigen theorie in.
Het belangrijkste is dat er veel in de voeding word afgewisseld. Door het afwisselen van voer
blijven de darmen actief en zorgen zo dat er zo veel mogelijk voedingsstoffen worden
opgenomen.
Voeding bestaat uit verschillende insecten en groenten.
Natuurlijk moet er heel goed op gelet worden dat zowel de insecten als groenvoer goed worden
bepoederd met kalk en de insecten een goed vitaminen preparaat wordt gegeven. bij groenvoer
moet dit over het voer heen gestrooid worden.
Gevarieerde verse voeding aangevuld met droogvoer.

21. Wat zijn de drie belangrijkste aspecten die u noemt bij de voorlichting over voeding
bij de groene leguaan?
Tabel e, genoemde aspecten per respondent bij de voorlichting over voeding bij de groene leguaan
Respondent Genoemde aspecten
1
Goed evenwicht tussen dierlijke proteïne en plantaardig voedsel.
Jonge dieren krijgen 20% dierlijke proteïne, volwassen maar 5% om een alvleesklier ontsteking
te voorkomen.
Ik ga hier verder niet teveel op in omdat er alleen over voeding al een leuk boek te schrijven is.
2
Soort groente & fruit wat ze wel en niet mogen hebben.
Soort levend voer wat ze eten.
Altijd gebruik van kalk en vitamine in de vorm van poeder en vloeibare vorm
3
Elke dag vers eten krijgen.
Op verschillende tijden voeren.
Ook regelmatig eiwitrijk voedsel aan bieden daar de dieren anders problemen krijgen met de
nieren.
4
Afwisseling.
Niet te veel vlees/insecten (max. 10%).
Kalk en vitamine toevoegen.
5
Bepoederen met vitaminen.
Niet te groot voedsel.
Veel voeren een leguaan eet wanneer die zelf wilt meestal op rustige momenten.
6
Bij jonge dieren niet teveel dierlijke eiwitten, kunnen ze nierproblemen van krijgen. Menu 30%
dierlijk 70% plantaardig, eten veel fruit en groente.
Eventueel vitamine preparaat.
7
Kalk.
Vitamine.
Diversiteit.
8
Vitaminen en mineralen gebruik.
Soorten groenvoer; welke geschikt en volledig.
Aanvulling van droogvoer.
9
Als in vraag 18 (afwisseling, bepoedering met kalk en vitamines), alleen moet er geen dierlijke
vetten worden gegeven.
Groene leguanen zijn gespecialiseerd in het afbreken van plantencellen. Als aan groente eters
dierlijk voedsel word gegeven word dit te makkelijk en te snel verteerd wat kan lijden tot
vervetting.
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Bijlage 5, Protocol pseudoaankopen
1. Script
Er is onderscheid gemaakt tussen winkels die reptielen verkopen en winkels die enkel
toebehoren verkopen.
Verkoop van reptielen:
Er wordt als beginnende reptieleneigenaar informatie gevraagd. Doordat de pseudoaankopen
zijn uitgevoerd door twee verschillende personen zijn er ook verschillende scripts. De
antwoorden komen uiteindelijk op hetzelfde neer.
Script 1:
‘Ik krijg binnenkort een baardagaam en wil graag alle informatie hebben die ik nodig heb.’
Script 2:
‘Ik heb me ingelezen (in het houden van baardagamen) maar zie door de bomen het bos niet
meer. Ik vraag niet echt heel erg door (maar ga wel vragen stellen over de juiste verlichting en
voeding), ik wacht vooral wat er door de persoon zelf wordt verteld.
Verkoop van enkel toebehoren:
Er wordt als beginnende reptieleigenaar naar informatie gevraagd. De aankoper krijgt
binnenkort of heeft sinds kort een baardagaam en is op zoek naar een geschikte lamp.
2. Voorlichting
Er is onderscheid gemaakt tussen de voorlichting die spontaan is gegeven en de voorlichting
die gegeven is na het stellen van vragen door de aankoper. Wanneer er bij de spontane
voorlichting nog onvoldoende duidelijk was over het gebruik van UV-B verlichting en het
geven van de juiste voeding dan is daar over door gevraagd.
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Bijlage 6, Verslagen pseudoaankopen
5.a. Algemene dierenwinkels met enkel toebehoren (N=7)
Winkel 1
Situatie: Vraag naar reptielenlampen en advies welke het beste te gebruiken voor baardagamen.
Indruk van de winkel: Zeer donkere en kleine winkel, verkocht geen reptielen, wel toebehoren
waaronder verlichting. Woord werd gevoerd door twee personen; oudere man (eigenaar?) en een
jongen die zelf baardagamen heeft.
Gespreksduur: 5 minuten.
Spontaan advies:
Er werd gevraagd naar de afmetingen van het terrarium, hierbij werd een passende lamp aanbevolen.
Een 100 Watt UV-lamp.
De aanbevolen afmetingen voor een terrarium voor één baardagaam is 100x50x50cm.
Advies na vragen: Verwezen voor gericht advies naar filiaal welke meer gericht is reptielen.
Winkel 2
Situatie: Vraag naar reptielenlampen en advies welke het beste te gebruiken voor baardagamen.
Indruk van de winkel: Nette winkel waar nog enkele reptielentoebehoren worden verkocht.
Waarschijnlijk geen verkoop van reptielen.
Gespreksduur: 5 minuten.
Spontaan advies:
Gevraagd werd wat de afmetingen van mijn terrarium zijn (100x50x50cm, standaard afmeting).
Adviseerde mij een 100 Watt UV-lamp. Deze had hij niet op voorraad.
Veel vertelt over het klimaat bij het houden van eigen baardagamen. Worden gehouden in de schuur
waar het ’s nachts 12 graden wordt. Dat is volgens hem niet te koud.
Baardagaam heeft veel UV nodig, bij mooi weer ook (afgeschermd) naar buiten laten.
Advies na vragen:
‘Welke voeding geef u aan uw baardagamen?’
95% groen en 5% insecten. Bij groei meer insecten
Winkel 3
Situatie: Vraag naar reptielenlampen en advies welke het beste te gebruiken voor baardagamen.
Indruk van de winkel: Winkel in winkelcentrum. Algemene dierenwinkel, erg vol.
Gespreksduur: 5 minuten.
Spontaan advies:
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Geen.
Advies na vragen:
‘Welke lamp is geschikt voor een baardagaam?’
Ik vermoed 65 Watt.
‘Is dit nu een UV-lamp of een warmtelamp?
Weet ik niet, dat ga ik even overleggen met mijn filiaal aan de Callandstraat’ (Dit blijkt het filiaal te
zijn dat meer op reptielen is gericht). Na telefonisch contact blijkt het om een warmtelamp te gaan.
Winkel 4
Situatie: Vraag naar reptielenlampen en advies welke het beste te gebruiken voor baardagamen.
Indruk van de winkel: Algemene dierenwinkel met groot aquariumgedeelte. Geen verkoop van
reptielen, enkel toebehoren.
Gespreksduur: 5 minuten.
Spontaan advies:
Geen, er werd enkel een lamp uit de schappen gehaald en deze zou zonder vragen naar de diersoort
worden verkocht.
Advies na vragen:
‘Is dit een warmte- of UV-lamp?’
Werd nagekeken en bleek een warmtelamp te zijn.
‘Ik wil eigenlijk een UV-lamp, of is dat niet nodig?’
Het is zeker goed voor ze maar met de warmtelampen ben je ook al een heel eind.
Winkel 5
Situatie: Vraag naar reptielenlampen en advies welke het beste te gebruiken voor baardagamen.
Indruk van de winkel: Algemene dierenwinkel in het centrum van Haarlem.
Spontaan advies:
Er wordt gevraagd of ik UV-B lamp bedoel. Wanneer ik hier vragend op reageer (is dat nodig?). Geeft
de verkoper aan dat baardagamen dat wel nodig hebben voor de omzetting van vitamine D3.
Advies na vragen:
‘Hoeveel UV-B hebben die baardagamen dan nodig?’
De verkoper vertelt mij dat ik deze het beste gewoon overdag aan kan zetten en ’s nachts uit. Ook
vertelt hij dat ik wel evengoed een warmtelamp in mijn terrarium moet zetten.
Winkel 6
Situatie: ik heb me ingelezen maar zie door de bomen het bos niet meer. Ik vraag niet echt heel erg
door (maar ga wel vragen stellen over de juiste verlichting en voeding), ik wacht vooral wat er door de
persoon zelf wordt verteld.
Indruk van de winkel: hele grote dierenwinkel met een groot scala aan producten voor vele
diersoorten, ook is er een afdeling levende have maar er worden geen reptielen verkocht. Het gedeelte
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met reptielenproducten is gelegen op de 1e verdieping (bij het aquariumgedeelte) en is klein. Er
worden o.a. lampen, ondergrond, decoraties en droogvoeders verkocht.
Gespreksduur: 5 minuten.
Spontaan advies:
Geen.
Advies na vragen:
‘Wat is nou de beste ondergrond voor in het terrarium?’
Gewoon zand.
‘Wat zou de beste soort lamp zijn?’
Dat ligt aan de grootte van je terrarium, een warmtelamp moet je i.i.g. hebben, dan kunnen ze zonnen.
‘Moet er ook UV verlichting in, ik vind die lampen zo duur…’
Het mag wel, als je twee fittingen hebt, maar is niet noodzakelijk
‘Wat moet ik nou precies voeren? De meningen verschillen nogal…’
Ze moeten insecten hebben, maar die verkopen wij niet. Wij verkopen wel deze voeding (wijst
droogvoeder aan; insecten in potjes).
Winkel 7
Situatie: Vraag naar reptielenlampen en advies welke het beste te gebruiken voor baardagamen.
Indruk van de winkel: Grote winkel met onder andere een grote aquarium- en vogelafdeling, daarnaast
veel gericht op de hengelsport. Verder worden er toebehoren voor een scala aan diersoorten verkocht.
Gespreksduur: 5 minuten
Spontaan advies:
Ik werd naar de plek gewezen waar de reptielenlampen stonden. De verkoopster vertelde hierbij het
gesprek dat op gang kwam (sinds kort een baardagaam in bezit) dat zowel een warmte- als een UV
lamp nodig is.
Advies na vragen:
‘Welke voeding heeft een baardagaam precies nodig?’
De verkoopster geeft aan dat ze hier niet zoveel over weet omdat ze de dieren niet zelf verkopen. Als
ik het echt wil weten kan ik nog eens terug komen als de baas aanwezig is.

5.b. Algemene dierenwinkels met een afdeling reptielen en toebehoren (N=3)
Winkel 8
Situatie: Aangegeven dat ik zelf binnenkort met een baardagaam wil beginnen en dat ik graag
informatie wilde.
Indruk van de winkel: Eenvoudig ingerichte en kleine dierenwinkel met een uitgebreide
reptielenafdeling. In eerste instantie geholpen door een vrouw maar die wist er inhoudelijk weinig van
dus overgedragen aan een andere werknemer.
Gespreksduur: 10 minuten.
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Spontaan advies:
Uitgebreid verhaal gehouden over het houden van een baardagaam in het algemeen.
Terrarium geadviseerd van 100x50x50cm voor één baardagaam.
Baardagaam qua omgeving zo droog mogelijk houden (rots en zand), geen houtsnippers in verband
met verstopping.
Temperatuur gemiddeld 30 graden, verschillend wattage warmtespots gebruiken.
Ook UV-lamp gebruiken. Hierbij is het ook van belang dat men de insecten blijft bepoederen. In groei
is calcium meer van belang (meer geven).
Voeding 80% groenvoer, 20% insecten.
Advies na vragen:
‘Welke websites op internet moet ik geloven wat informatie betreft?’
Er wordt veel onzin uitgekraamd op internet, wanneer je een gemiddelde neemt van alle informatie zit
je redelijk goed, verder afgaan op eigen ervaring die je opdoet en het gedrag van het dier observeren.
Winkel 9
Situatie: Ik heb me ingelezen maar zie door de bomen het bos niet meer. Ik vraag niet echt heel erg
door (maar ga wel vragen stellen over de juiste verlichting en voeding), ik wacht vooral wat er door de
persoon zelf wordt verteld.
Indruk van de winkel: Groot tuincentrum met een dierenafdeling. Het reptielengedeelte is klein. Er
worden slechts weinig soorten verkocht (er zitten wel twee baby baaragaampjes), wel aardig wat
spulletjes en ook voedseldieren. De terraria zijn heel erg klein. Ook de terraria die er te koop staan zijn
erg klein.
Gespreksduur: 5 minuten.
Spontaan advies:
Geen.
Advies na vragen:
‘Hoe groot moet het terrarium ongeveer zijn?’
Er wordt een terrariumgrootte van 100x50x50 aangehouden.
‘Wat kan ik daar verder voor inrichting in zetten?’
Ondergrond zand, verder wat schuilgelegenheden (laat voorbeeld zien).
‘En qua verlichting?’
Een goede warmtelamp.
‘Moet er ook UV verlichting in?’
Hoeft niet perse.
‘En wat moet ik nou precies voeren? De een zegt 100% carnivoor, de andere zegt van niet, wat is het
nou?’
Vooral insecten, en af en toe eens een stukje groenvoer. Maar voornamelijk insecten. Hier over heen
moet je wel een goed calcium/vitaminenpoeder strooien. We verkopen ook kant en klare brokjes.
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Winkel 10
Situatie: ik heb me ingelezen maar zie door de bomen het bos niet meer. Ik vraag niet echt heel erg
door (maar ga wel vragen stellen over de juiste verlichting en voeding), ik wacht vooral wat er door de
persoon zelf wordt verteld.
Indruk van de winkel: deze, vrij grote, Pet’s Place heeft een zeer ruim aanbod van dierbenodigdheden.
Ze verkopen vooral vissen maar ook een flink aantal reptielen soorten, waaronder baardagamen (1
volwassen dier en meerdere baby’s). Op de terraria staat het een en ander vermeld over de verzorging
van de dieren. De dieren zien er goed uit. De terraria zijn gemiddeld wat groter dan in de andere
winkels.
Gespreksduur: 10 minuten.
Spontaan advies:
Het terrarium moet ongeveer 100x50x50cm zijn.
Creëer wat schuilgelegenheden en een zonplaats
Je hebt een goede warmtelamp nodig, plus een UV lamp. Wij verkopen hier o.a. de Powersun.
Advies na vragen:
‘Wat eten ze precies?’
Als voedsel moet er voor ongeveer 75% dierlijk gevoerd worden, en voor de overige 25% plantaardig.
Verschillende groenten en fruit. Geef bij elke maaltijd een beetje calcium en vitamine poeder.
5.c. Reptielenspeciaalzaken (N=7)
Winkel 11
Situatie: Aangegeven dat ik zelf binnenkort met een baardagaam wil beginnen en dat ik graag
informatie wilde.
Indruk van de winkel: Reptielenspeciaalzaak. Ruime winkel met veel verschillende reptielen. Veel
personeel aanwezig. Duurde wel enige tijd voor ik benaderd werd om te helpen, hoewel ik wel was
opgemerkt.
Gespreksduur: 5 minuten.
Spontaan advies:
Geen, er werd gevraagd wat ik wilde weten, pas dan werd informatie gegeven.
Advies na vragen:
‘Wat moet ik allemaal in het terrarium hebben?’
Water, schuilplek, zand en dergelijke. Qua voeding krekels en sprinkhanen voeren (er is niet over
groenvoer gesproken).
‘Mijn terrarium is 100x50x50cm, welke verlichting kan ik gebruiken?’
Een lamp van 100 Watt is goed.
‘Hoe vaak moet de UV-lamp aan staan?’
Iedere dag, 12 uur op 12 uur af. Daarnaast en warmtelamp gebruiken welke een temperatuur tussen de
27 en 30 graden Celsius creëert. Wist ook nog te vertellen dat UV nodig was voor de opname van
calcium.
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Winkel 12
Situatie: Aangegeven dat ik zelf binnenkort met een baardagaam wil beginnen en dat ik graag
informatie wilde.
Indruk van de winkel: Reptielenspeciaalzaak. Veel verschillende reptielen, ook groene leguaan en
baardagaam. Baardagaam wordt ook zelf gekweekt. Presentatie van terraria in de winkel zag er goed
uit.
Gespreksduur: 10 minuten.
Spontaan advies:
Voor één baardagaam een terrarium van 100x50x50cm.
Qua verlichting gebruik maken van twee warmtelampen en een UV-lamp. Zelf maken ze gebruik van
Powersun.
Temperatuur; koudste gedeelte 24 graden Celsius, warmste 35 tot 40 graden Celsius.
Boek aangeraden te lezen (Baardagamen van Andree Hauschild). Indien er nog vragen zijn is de
winkel altijd per e-mail te bereiken.
Advies na vragen:
Geen extra vragen gesteld. Verhaal was compleet.
Winkel 13
Situatie: ik heb me ingelezen maar zie door de bomen het bos niet meer. Ik vraag niet echt heel erg
door (maar ga wel vragen stellen over de juiste verlichting en voeding), ik wacht vooral wat er door de
persoon zelf wordt verteld.
Indruk van de winkel: reptielenspeciaalzaak. De winkel ziet mooi en schoon uit, de terraria zijn wel
wat klein. Sommige dieren vind ik er wat mager uitzien en soms ontbreekt er ergens een teen.
Gespreksduur: 10 minuten
Spontaan advies:
Meningen over huisvesting en verzorging zijn verdeeld, hou het gemiddelde aan.
De minimum maat voor een terrarium is 100x50x50cm, maar groter is beter (minstens 150x50x50cm)
als je de ruimte hebt.
Baardagaam is grondbewoner, dus klimgelegenheden niet echt noodzakelijk, wel schuilgelegenheden.
Warmtelamp in combinatie met UV licht. UV zorgt dat calcium en vitamines goed opgenomen
worden.
De temperatuur in de bak mag wel wat wisselen, in de natuur is de temperatuur ook niet altijd
constant.
Baardagaam is zeker niet 100% carnivoor, ze hebben ook groente nodig plus een calcium/vitamine
supplement.
Advies na vragen:
‘Waarom hangen jullie lampen zoveel naar de zijkant i.p.v. in het midden?’
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Om er voor te zorgen dat de dieren ook minder warm kunnen zitten, in plaats van altijd in dezelfde
temperatuur.
De verkoper gaf mij vervolgens een caresheet mee voor de baardagaam. Deze caresheets hebben ze
voor elk dier wat ze in de winkel hebben en geven ze mee aan elke dierkoper (zie bijlage 5 voor de
caresheet voor de baardagaam). Ze gaan niet naar reptielenbeurzen omdat ze dat te stressvol vinden
voor de dieren.

Winkel 14
Situatie: ik heb me ingelezen maar zie door de bomen het bos niet meer. Ik vraag niet echt heel erg
door (maar ga wel vragen stellen over de juiste verlichting en voeding), ik wacht vooral wat er door de
persoon zelf wordt verteld.
Indruk van de winkel: Repticura is een reptielenspeciaalzaak. Ze maken ook terraria. Een vrij kleine en
donkere winkel. Heel veel verschillende soorten dieren te koop. De dieren zien er goed uit. De terraria
zijn soms wel wat aan de kleine kant. Er worden veel spulletjes verkocht en ook voedseldieren.
Gespreksduur: 10 minuten
Spontaan advies:
De minimum maat voor een terrarium is 100x50x50cm, maar groter is altijd beter!
Voor de baardagaam is het van belang om wat schuilgelegenheden te creëren, klimgelegenheden zijn
niet echt noodzakelijk maar mogen wel.
Niet meer dan 1 volwassen mannetje in 1 bak houden.
De temperatuur in de bak moet ongeveer 25-30 graden zijn, en recht onder de spot iets warmer, een
graad of 40.
Advies na vragen:
‘Wat voor verlichting kan ik het beste nemen?’
Warmtespot i.c.m. UV licht. UV zorgt ervoor dat de vitaminen en mineralen uit de voeding goed
opgenomen worden, anders kunnen er problemen ontstaan zoals rachitis (vergroeiingen).
‘Wat moeten ze nou precies eten?’
De baardagaam is omnivoor, ze hebben naast insecten (variëteit) ook groente nodig plus een
calcium/vitamine supplement. Dit moet elke keer over het voedsel gestrooid worden.
Winkel 15
Situatie: ik heb me ingelezen maar zie door de bomen het bos niet meer. Ik vraag niet echt heel erg
door (maar ga wel vragen stellen over de juiste verlichting en voeding), ik wacht vooral wat er door de
persoon zelf wordt verteld.
Indruk van de winkel: Selkoi is een speciaalzaak, ze verkopen er Koi karpers maar ook veel
baardagamen. Ook wel andere reptielen. De dieren zien er goed uit. Het is een middelgrote winkel. Er
zijn veel verschillende spulletjes te koop. De terraria zijn, zoals bij de meeste winkels, ook hier wat
aan de kleine kant.
Gespreksduur: 15 minuten
Spontaan advies:
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Laat de voedseldieren niet te lang los door het terrarium lopen, ze kunnen je baardagaam aanvreten.
De minimum maat voor een terrarium is 100x50x50cm, maar groter mag altijd, denk wel bij jonge
dieren dat ze dan nog hun voedsel kunnen vangen.
Creëer tenminste 1 schuilgelegenheid, een klimgelegenheid is wel aan te bevelen omdat ze graag hoog
liggen. Denk er wel om dat ze ook makkelijk meer naar beneden kunnen.
Niet meer dan 1 volwassen mannetje in 1 bak houden. Meerdere vrouwtjes kan wel.
Als verlichting een warmtelamp in combinatie met. een UV-B lamp. UV-B straling zorgt ervoor dat de
vitaminen en mineralen uit de voeding goed opgenomen worden. Als ze geen UV licht krijgen kunnen
ze problemen met hun gezondheid krijgen, zoals vergroeiingen aan de poten en rug.
De algemene temperatuur in het terrarium moet ongeveer 30 graden zijn, recht onder de spot mag het
wel iets warmer zijn, een graad of 40-50.
Advies na vragen:
‘Wat moeten ze nou precies eten?’
De jonge dieren eten voornamelijk insecten, naarmate ze ouder worden eten ze meer plantaardige
dingen, maar ook nog wel insecten. Verstandig is om je voedseldieren van tevoren te gut-loaden (eten
geven, zodat dat eten ook in jouw dier terecht komt). Volwassen dieren kun je allerlei soorten groenten
en fruit voeren, wel altijd ook een calcium/vitamine supplement. Dit moet elke keer over het voedsel
gestrooid worden.
‘Wat kan ik het beste als ondergrond gebruiken?’
Zand of calcizand.
Ik wordt ook naar de website verwezen.
Winkel 16
Situatie: ik heb me ingelezen maar zie door de bomen het bos niet meer. Ik vraag niet echt heel erg
door (maar ga wel vragen stellen over de juiste verlichting en voeding), ik wacht vooral wat er door de
persoon zelf wordt verteld.
Indruk van de winkel: n.v.t.
Gespreksduur: 5 minuten
Spontaan advies:
Het terrarium moet ongeveer 100x50x50cm zijn voor 1 dier, maar groter mag natuurlijk. Kleiner liever
niet. Als je meerder dieren in 1 bak houdt dan moet hij wat groter zijn.
Creëer minstens 1 schuilgelegenheid per dier en ook een zonplaats.
Je hebt een goede warmtelamp nodig, plus een UV-B lamp.
Advies na vragen:
‘Waarom een UV-B lamp?’
UV straling is van belang bij de opname van vitaminen en mineralen, met name calcium voor een
goede groei en voorkomen van aandoeningen zoals MBD. Dat veroorzaakt vergroeiingen.

XXIII

‘Wat eten ze precies?’
Volwassen dieren zijn omnivoor. Jonge dieren vooral carnivoor. Je kunt aanhouden voor een
volwassen dier ongeveer 60-70% dierlijk en 30-40% plantaardig voedsel. Geef allerlei verschillende
groenten, een beetje fruit mag ook, voer niet te nat en geef geen sla. Bestrooi dit met een beetje
calcium en vitamine poeder.
Voor meer informatie wordt ik naar de website verwezen (visitekaartje).

Winkel 17
Situatie: . Aangegeven dat ik zelf binnenkort met een baardagaam wil beginnen en dat ik graag
informatie wilde.
Indruk van de winkel: Reptielenspeciaalzaak maar verkoopt wel onder andere voer en speeltjes voor
andere diersoorten. Reptielen zijn wel de hoofdactiviteit van deze winkel. Het is een kleine winkel, en
ook de terraria zijn wat kleiner dan gemiddeld. Dieren zien er wel goed verzorgd uit.
Spontaan advies:
Er wordt me een bak aangewezen welke ik nodig heb (ik schat die van 100x50x50cm). Daarnaast
noemt hij zand, waterbak, stenen voor de inrichting. Ook geeft hij aan dat ik lampen nodig heb. Het is
een kort en snel verhaal wat nonchalant wordt verteld.
Verder werd mijn nog gevraagd of ik een volwassen of een jonge baardagaam wou maar het werd mij
niet duidelijk waarom hij dat vroeg. Hij gaf hierbij wel aan dat een jonge baardagaam nog geen
groenten eet maar dat het verder niet moeilijker is dan een volwassen baardagaam.
Advies na vragen:
‘Wat voor lamp heb ik precies nodig?’
Er wordt me een tweetal lampen aangewezen, waarvan één een warmtespot en de ander een UV-B
lamp. Hij zegt erbij dat je nooit een gewone lamp moet kopen als warmtelamp want die stralen niet
genoeg uit.
‘Zijn dit UV lampen?’
Hij wijst me aan welke lampen UV geven.
‘Hebben ze perse UV-B lampen nodig?
Absoluut. (Er wordt verder niets verteld over afstanden en levensduur)
‘Wat eet een baardagaam precies?’
Insecten. Krekels (maat 8 voor een volwassen dier) en ook andere dieren als wasmotlarven vinden ze
lekker.
‘Eten ze alleen insecten of ook nog meer?’
Ze eten ook groenten, bijvoorbeeld soepgroenten. Je kan gewoon elke dag een vers bakje in het
terrarium zetten. Maar toch eten ze voornamelijk insecten.
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Bijlage 7, Resultaten interviews experts
Expert 1
Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in Nederland
3. Wat zijn volgens u de 3 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in
gevangenschap?
1. MBD
2. Longontsteking (door tocht)
3. oogproblemen (door o.a. vitamine A deficiëntie)

4. Wat zijn volgens u de 3 grootste risicofactoren voor het dier bij het houden van reptielen? (wat
gaat er vaak fout bij een (beginnende) reptieleigenaar)
1. huisvesting (te droog/te nat, verkeerd materiaal, verkeerde bodem, te veel/te weinig
schuilmogelijkheid, ruimte etc.)
2. Hanteren (verkeerd, verkeerd moment)
3.
Gewenste situatie
1. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over voeding bij
voorlichting over reptielen?
1. Niet beantwoord
2.
3.
2. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over (UV-B)
verlichting bij voorlichting over reptielen?
1. Wat doet UV-B (bewustwording)
2. Technisch verhaal (type lampen+plaatsing+levensduur)
3. Normstelling (maar is bijna niet mogelijk)
Vaststellen van normen (open vragen)
1. Is er verschil in de norm voor UV-B verlichting tussen de groene leguaan en de baardagaam?
Zo ja, wat is dit verschil?
Er is vast verschil in de norm voor UV-B maar daar wordt op het AOC geen rekening mee gehouden.
Er is geen verschil in de inrichting van de terraria (alles UV-B en warmtelamp). Hierbij wordt er
vanuit gegaan dat een overmaat aan UV-B geen kwaad kan.
2. Is er verschil in de norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) tussen de groene
leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Normen voeding, wel vast te stellen, vitamine D3 wat moeilijker. De verhoudingen calcium fosfor (2:1
tot 3:1) zijn belangrijker dan de hoeveelheden. Een overmaat aan calcium heb je niet zo gauw.
Ook van vitamine D is overmaat niet een heel groot probleem, deficiënties zijn belangrijker. In de
Ca/P verhouding zal tussen reptielen ook verschil zitten maar hoeveel precies is niet bekend.
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3. A. Welke norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de groene
leguaan/baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Niets specifieks, gebruik van voedings- en vitaminesupplementen, dieren worden door de leerlingen
gevoerd waarbij de gehaltes niet specifiek worden berekend. Onder andere wordt Gistocal van
Beaphar gebruikt als calciumsupplement. Belangrijker is misschien het op het juiste moment de juiste
hoeveelheid voeren, gevarieerd eten geven (herbivoren). Op het AOC worden de reptielen iedere dag
gevoerd, niet omdat dat perse nodig is maar omdat ze gebruikt worden voor het onderwijs.
4. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en waarom?
Naast natuurlijk zonlicht is de OSRAM VITALUX 300W een geschikte lamp. Nadeel is het hoge
wattage (was niets anders beschikbaar op het moment dat Schils deze gebruikte voor de terraria),
hierdoor verbrandden de reptielen zich snel.
Momenteel worden lampen gebruikt van EUROZOO. Dit zijn spaarlampen die relatief goedkoop zijn,
veel UV-B afgeven, maar weinig warmte. Tevens zit er een thermobeveiliging op en zijn ze stevig.
5. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom?
De lamp geeft nauwelijks warmtelamp dus een warmtelamp apart in het verblijf hangen is een
vereiste. De lamp kan heel dicht op de reptielen geplaatst worden omdat verbranding nauwelijks
mogelijk is. Zo dicht mogelijk plaatsen zelfs, in geval van EUROZOO.
6. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
Bij groei elke dag UV, ook is het afhankelijk van een snel of langzaam metabolisme. Een schildpad
zou bijvoorbeeld een langere periode (aantal maanden) zonder UV kunnen als hij in de zomer
voldoende zonlicht heeft gehad. Metingen van UV-B worden niet uitgevoerd op het AOC.
7. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan? Zo ja, hoe lang moet de UV-B
verlichting dagelijks aan staan en waarom?
In het AOC staat het dagelijks aan, zie boven.
Overig verkregen informatie:
Belangrijkste informatiebron voor reptielenhouders:
1. Verkoper (impuls)
2. Google
3. Terrariumencyclopedie van Bruins
Kopen van nakweek op beurs, daar staan vakmensen die veel goede voorlichting geven.
Dierenspeciaalzaak veel minder en slechtere voorlichting, daarbij moet wel onderscheid worden
gemaakt in reptielenspeciaalzaken, waar overigens de kwaliteit van voorlichten ook heel
verschillend is. Dierenspeciaalzaken zijn niet verplicht in het volgen van cursussen en dergelijke,
als de interesse daar niet is gebeurt dat dus ook niet.
Er is ook geen eenduidige informatie van de verschillende organisaties (ook niet van organisaties
die goed bekend staan). Het zou mooi zijn als er een eenduidige lijst kwam (maar die zijn er al
zoveel). Ook iets wat vanuit de overheid geregeld is zou welkom zijn. Er zou handhaving moeten
zijn van de informatieplicht (CITES).
Voor baardagaam: 50-80% plantaardig voedsel in gevangenschap.
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Expert 2
Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in Nederland
1. Wat zijn volgens u de 3 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in
gevangenschap?
1. voeding voeding voeding
2. huisvesting
3. parasieten
2. Wat zijn volgens u de 3 grootste risicofactoren bij het houden van reptielen wat gaat er vaak
fout bij de (beginnende) reptieleigenaar?
1. Geen passende huisvesting voor de betreffende soort, of incomplete aanschaf vanwege hoge kosten
voor goede apparatuur
2. Geen idee, gebrek aan kennis en juiste voorlichting ontbreekt over voeding en huisvesting en ziektes
dus niet de juiste zorg.
3. dieren met problemen aanschaffen eg zieke dieren of dieren met parasieten of dieren die
suboptimaal zijn gehouden en daardoor zwakker

Gewenste situatie
1. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over voeding bij
voorlichting over reptielen?
1. gevarieerde voeding verstrekken
2. niet laten selecteren uit de verstrekte voeding
3. meeste voeding is deficiënt (zowel groente en fruit als insecten) dus gericht en nauwkeurig
supplementeren
2. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over (UV-B)
verlichting bij voorlichting over reptielen?
1. kunstmatig UVB en A zijn noodzakelijk in elk binnen verblijf
2. voor fysiologische processen (calcium-D3) en voor welbevinden
3.normale lampen geen UVB, meten of betrouwbare leveranciers

Vaststellen van normen (open vragen)
1. Is er verschil in de norm voor UV-B verlichting tussen de groene leguaan en de baardagaam?
Zo ja, wat is dit verschil?
vaststellen van de norm op basis van natuurlijke UV in natuurlijke omgeving icm gedrag. (zonnen,
schuilen) Daarnaast verschil t.g.v. voeding. D3 en calcium intake.
2. Is er verschil in de norm voor voeding tussen de groene leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat
is dit verschil?
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Norm voor wat? volwassen groene leguaan vooral herbivoor, baardagaam vooral insectivoor dat
maakt zeker verschil.
3. A Welke norm voor voeding van de groene leguaan wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Geen strakke normen. Vaak de voeding die een eigenaar verstrekt om geen wisseling te krijgen.
Adviezen zijn wel uniform maar in de regel voor later zorg. We pakken eerst oorzakelijke probleem
aan. Uiteraard werken we wel met de passende voeding per dier volgens ons. Gemengde groente en
fruit met eigen supplement (calcium en multivit volgens gangbare doseringen en adviezen uit
literatuur) en met kattenvoer ((Stukken van Melisa Kaplan, Marja Kik, Mader, internet etc. etc., eigen
ervaring)
B Waar heeft u die informatie vandaan?
Vakliteratuur, congressen, collega’s, internet en persoonlijke ervaring.
C Hoe houdt u die kennis bij?
Zie B
4. A Welke norm voor voeding van de baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Insecten, groenvoer en kattenvoer, afhankelijk van “eigen dieet” advies is wederom volgens gangbare
literatuur , als bij groene leguaan. Bij schildpadden ook NSV-site en persoonlijke ervaring. Ik doe veel
met voeding in dierentuinen en in de praktijk > daardoor ook veel literatuur, boeken en congressen.
B Waar heeft u die informatie vandaan?
Zie 3
C Hoe houdt u die kennis bij?
Zie 3
5. Welke calcium fosfor verhouding in de voeding van de groene leguaan en de baardagaam
houdt u aan en waarom?
Geen specifieke 2:1 norm maar wel extra calcium daar meeste diëten genoeg fosfor bevatten maar wel
deficiënt in calcium zijn. Grofweg meer calcium dan fosfor. Magnesium lijkt daarin overigens ook een
rol te spelen.
6. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en waarom?
Zonlicht. Daarnaast zijn er meerdere lampen die goed getest zijn. Osram ultrvitalux en reptile uv
zoologist mega-ray
7. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom?
Meten op plek waar de dieren zich bevinden. Website http://www.uvguide.co.uk/index.htm
8. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
Intensiteit is dan afhankelijk van de UVB meting. Lux niet speciaal op gelet.
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9. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan? Zo ja, hoe lang moet de UV-B
verlichting dagelijks aan staan en waarom?
Lastig probleem. Kort veel UVB of lang weinig UVB ?? zeg het maar. Persoonlijk denk ik voor
welbevinden langere tijd lagere sterkte en als therapie of t.b.v. D3 activiteit kort maar krachtig.
Overig verkregen informatie:
- In hoeverre wordt vitamine D3 opgenomen via de huid en via de voeding?
Wanneer een reptiel geen UV-B verlichting krijgt, in hoeverre is dit dan te compenseren met vitamine
D in de voeding, en vice versa? Zie recente boeken en artikelen. Er zit verschil in maar kan behoorlijk
goed worden gecompenseerd met voeding. UVA en UVB is echter niet alleen van belang voor
vitamine D en calciumhuishouding. Wordt in praktijk geen rekening mee gehouden maar als advies
naar eigenaar toe wel indien van toepassing
-Waar haalt de (beginnende) reptieleigenaar zijn informatie met betrekking tot de verzorging in eerste
instantie volgens u vandaan (top 3)?
1.omgeving
2.dierenwinkel
3. internet
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Expert 3
Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in Nederland
1. Wat zijn volgens u de 3 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in
gevangenschap?
1. Maagdarmparasieten.
2.Metabolic bone disease en dan met name bij jonge/opgroeiende dieren. De relatie voeding en UV-B
en vitaminen/mineralen.
3.Stress.

2. Wat zijn volgens u de 3 grootste risicofactoren bij het houden van reptielen?
1.Goede veterinaire back up.
2.Slechte tot matige voorlichting bij aankoop.
3.Slechte tot matige initiatieven tot het verkrijgen van informatie door de koper zelf.
Gewenste situatie
1. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over voeding bij
voorlichting over reptielen?
1.Klimaat (inclusief temperatuur, dagverlichting (type en lengte) UV en luchtvochtigheid) ivm nauwe
samenhang met spijsvertering en stofwisseling.
2.Type voeding in relatie tot de soort en het nut en de noodzaak van UV-B bij bepaalde soorten.
3.Vitaminen, calcium en mineralen supplementen.
2. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over (UV-B)
verlichting bij voorlichting over reptielen?
1.Type UV bronnen in relatie tot golflengte.
2.Duur en afstand van UV-B per dag.
3.Meting van de UVbronnen gedurende het gebruik.
Vaststellen van normen (open vragen)
3. Is er verschil in de norm voor UV-B verlichting tussen de groene leguaan en de baardagaam?
Zo ja, wat is dit verschil?
Beide zijn omnivoor, doch de baardagame met een toch wat hoger carnivoor gehalte. De baardagaam
leeft gedurende een bepaalde tijd van het jaar in het wild bij een hogere licht en UVstraling dan de
groene leguaan. De baardagaam leeft op het zuidelijk halfrond en dient dus qua licht en UV
afgewisseld te worden (zomer en winterperiode) terwijl de groene leguaan een overwegend tropische
soort is (12 uur licht en 12uur donker) en door zijn leven in bossen wat meer gefilterd dag en UVlicht
krijgt. Het gebruik van UV-B door de beide soorten in gevangenschap dient zeker verder onderzocht te
worden.
4. Is er verschil in de norm voor voeding tussen de groene leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat
is dit verschil?
De groene leguaan is toch overwegend herbivoor in volwassen stadium en meer carnivoor in
jeugdstadium. Dit geldt ook voor de baardagaam doch die blijft in volwassen stadium wat meer
carnivoor dan de groene leguaan. Lastige is dat beide soorten in gevangenschap redelijk makkelijk
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een omnivoor dieet accepteren waarvan op latere leeftijd soms de nadelige effecten worden
waargenomen.
3

A Welke norm voor voeding van de groene leguaan wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?

In jeugdstadium overwegend insecten (inclusief vitaminen, kalk en mineralen) en in de loop van de
ontwikkeling langzaam overschakelend naar overwegend herbivoor.
B Waar heeft u die informatie vandaan?
Uit literatuur.
C Hoe houdt u die kennis bij?
Door blijvende literatuurstudies.

4

A Welke norm voor voeding van de baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?

In jeugdstadium overwegend insecten (inclusief vitaminen, kalk en mineralen) en in de loop van
de ontwikkeling aanpassend aan 70% insecten en 30% herbivoor. Individuele dieren hebben vaak een
eigen voorkeur waarmee rekening gehouden moet worden. Sommige dieren eten bv roze muizen of
ratten, andere geheel niet. De vitaminen/mineralen toevoeging dient hieraan aangepast te worden.
B Waar heeft u die informatie vandaan?
Uit literatuur.
C Hoe houdt u die kennis bij?
Door blijvende literatuurstudies.
5. Welke calcium fosfor verhouding in de voeding van de groene leguaan en de baardagaam
houdt u aan en waarom?
2:1 als aanvulling op de gebruikte supplement Carmix en Sporavit.
6. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en waarom?
Er zijn de laatste jaren redelijk goede lampen in de handel. Goede zijn T-Rex flood en spotlampen
(100 en 160 Watt) voor kleinere verblijven en Osram Vitalux (300 Watt) voor grote verblijven. De
onlangs op de markt gebrachte Mega-raylampen worden door enkele gerenommeerde dierentuinen in
met name in Engeland met succes gebruikt. Voor alle typen geldt dat nog vele metingen nodig zijn qua
UV-B output en gebruik door de dieren om juiste conclusies te trekken. Het is verstandig de op de
verpakking vermelde minimale afstand met de helft te verhogen om oogbeschadigingen te voorkomen.
7. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom?
Zie vorige vraag. Naar mate de output vermindert kan de duur en afstand wellicht worden aangepast
doch ook hier geldt weer dat meten dit gebruik moet ondersteunen.
8. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
Van belang is de duur en afstand door de dieren gebruikt goed te observeren en vast te leggen en een
relatie te leggen met de output en afname van de UV-B.
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9. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan? Zo ja, hoe lang moet de UV-B
verlichting dagelijks aan staan en waarom?
Ja dagelijks maar afgestemd op type lamp en de soort en de afstand.
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Expert 4
Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in Nederland
1. Wat zijn volgens u de 3 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in
gevangenschap?
1. Deficiënties (met name in de groei). Met name de groene leguaan is erg moeilijk qua voeding in de
jeugd. Met betrekking tot dit onderzoek is calcium en vitamine D3 ook belangrijk, hier is weinig
onderzoek naar gedaan.
2. Darmparasieten (protozoën, flagelaten, cocciden). Wormen vormen over het algemeen geen groot
probleem, ook niet als het dier er wel mee besmet is. Ontwormen wordt dan ook zo min mogelijk
gedaan.
3. Huisvesting. Vaak is dit aftasten en op basis van ervaring kom je er achter wat goed is.
Verwondingen als gevolg van huisvesting komen bij baardagamen nauwelijks voor. Men probeert zo
min mogelijk aan verwondingen te doen, ook niet preventief. Groene leguanen zijn in principe goed te
houden dieren, alleen hebben ze ontzettend veel ruimte nodig.
2. Wat zijn volgens u de 3 grootste risicofactoren voor het dier bij het houden van reptielen (wat
gaat er vaak fout bij een (beginnende) reptieleigenaar)?
Hierbij komen de genoemde onderwerpen bij vraag 1 weer ter sprake. Vaak is huisvesting een
probleem, men zijn zich niet bewust van de behoeften van het dier, met name de groene leguaan. Ook
voeding gaat vaak mis, vooral in de groeiperiode.
Gewenste situatie
1. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over voeding bij
voorlichting over reptielen?
1. Variatie. Verschil in rantsoen bij jonge en volwassen dieren. De leguaan in de jeugd meer dierlijk
eiwit dan in volwassen stadium. Bij de baardagaam van jongs af aan plantaardig en insecten mixen.
2. Niet te nat voeren. Bijvoorbeeld sla bevat te veel vocht. Plantsoorten nemen die van te voren weinig
vocht bevatten als wilgensoorten en brandnetels. Het resultaat is een betere ontlasting. ‘Niet de
groenten van de groenteboer, deze zijn vaak te nat, maar het veld in en daar de juiste planten plukken’
3. De hoeveelheid. Bij een baardagaam is zowel obesitas als ondergewicht bekend. Overgewicht vaak
door teveel dierlijk eiwit. Er bestaan geen normen wat een baardagaam zou moeten eten dus goed
kijken naar het dier en daarop het rantsoen aanpassen. Er is te weinig interesse vanuit de industrie om
goede voeding te gaan ontwikkelen voor reptielen omdat de groep er te klein voor is. Momenteel loopt
er wel een project van Beaphar. Hieraan werkt Barneveld mee. Hierbij krijgt de baardagaam een
door Beaphar ontwikkelde droge brok aangeboden. In Barneveld wordt gekeken hoe de dieren het hier
op doen. Ze krijgen wel aanvullend verse groenten en insecten. De samenstelling van de brok mag nog
niet bekend gemaakt worden. Conclusie blijft altijd dat de samenstelling in gevangenschap altijd
anders zijn als de natuur. Reptielen blijven in gevangenschap over het algemeen een stuk kleiner, dit
houdt dus ondanks dat ze voor de rest in goede conditie zijn toch qua voeding iets missen.
2. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over (UV-B)
verlichting bij voorlichting over reptielen?
Ook wat UV-B betreft is er wetenschappelijk gezien weinig bekend.
1. Op deze vraag is dan ook het antwoord dat bij voorlichting in elk geval genoemd moet worden dat
UV-B toegepast moet worden. De ervaring is dat de reptielen beter kleuren, groeien en sneller
voortplanten.
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2. Gradiënten creëren in het terrarium. De dieren moeten van de UV-lamp weg kunnen, of in elk geval
naar een koudere plaats.
Vaststellen van normen (open vragen)
1. Is er verschil in de norm (duur, intensiteit, afstand etc.) voor UV-B verlichting tussen de
groene leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Is niet bekend. Zelf gebruikt men lampen van Powersun. Deze geven ook warmte af. Nadeel is dat deze
lampen niet erg lang mee gaan, ze zijn snel stuk. Voordeel is dat de lampen ook niet verouderen. De
lampen hangen in Barneveld relatief hoog in de verblijven (powersun zelf heeft 50cm als advies).
2. Is er verschil in de norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) tussen de groene
leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Is niet bekend.
3. A Welke norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de groene leguaan wordt er in
uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Niet eenduidig: leerlingen volgen voedingslijst van 2x groenvoer en 4x in de week insecten. De
hoeveelheden worden uitgedrukt in de grote van het bakje dat ze moeten gebruiken.
4. A Welke norm voor voeding van de baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Zie vraag 3.
5. Welke calcium fosfor verhouding in de voeding van de groene leguaan en de baardagaam
houdt u aan en waarom?
Ongeveer 1: 0.8 of 1,2:0.8, geen verschil bij baardagaam en leguaan. Er wordt gevarieerd gevoerd,
groentes ook fruit hoewel deze ook te nat zijn maar ze zijn erg smakelijk.
6. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en waarom?
Is niet bekend.
7. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom?
Is niet bekend.
8. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
Is niet bekend.
9. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan? Zo ja, hoe lang moet de UV-B
verlichting dagelijks aan staan en waarom?
De UV-lamp staat altijd aan, maar zijn wel regelmatig kapot. Vuistregel is dat het toegepast moet
worden maar hoeveel precies is niet bekend en een paar dagen zonder is geen probleem.
Overig verkregen informatie:
- Circa 1600 dierenspeciaalzaken in Nederland, waarvan 300-400 reptielen verkopen, waarvan
3 a 4 reptielenspeciaalzaken (alleen verkoop reptielen).
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Personen die een reptiel willen aanschaffen laten zich informeren door dierenwinkel (wel
vaak slechte voorlichting, impulsaankoop), verder laat men zich informeren op internet (maar
ook veel slechte voorlichting, maar een paar goede sites), ook op beurzen maar ook daar
wordt voor het gros geen of slechte informatie gegeven.
LICG zou moeten gaan werken als informatiebron, informatie is wel te algemeen voor
reptielen.
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Expert 5
Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in Nederland
1. Wat zijn volgens u de 3 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in
gevangenschap?
1. Afwijkingen ten gevolge van een disbalans in de voeding (vitaminen en mineralen)
2. Parasieten
3. Legnood (wat vaak te wijten is aan een calciumgebrek (acuut calciumgebrek bestaat ook)
2. Wat zijn volgens u de 3 grootste risicofactoren voor het dier bij het houden van reptielen (wat
gaat er vaak fout bij een (beginnende) reptieleigenaar)?
1. Voeding. Met name de verhoudingen tussen calcium, fosfor en vitamine D. Bijvoorbeeld het juist en
op het juiste moment gutloaden van de krekels. Ook baardagaam uit de hand leren eten. Voordeel
hiervan is dat de krekels niet aan de agamen gaan knagen en je weet zeker dat de krekels bepoederd
en al worden gegeten.
2. Huisvesting. Bijvoorbeeld op zand huisvesten in plaats van op rotsen. Dieren raken verstopt met
zand. Ook problemen met UV-B, bijvoorbeeld te sterke lamp in het verblijf.
3. Klimaat. Leguaan komt voor op Aruba. In Nederland wordt deze vaak veel te koud gehouden. Op de
lange duur krijgen de dieren hier stress van.
Gewenste situatie
1. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over voeding bij
voorlichting over reptielen?
1. Goed UV licht aangepast aan het verblijf en één die het doet.
2. Leer de dieren uit de hand eten, krekels juist bepoederen (T-rex Calcium/Fosfor supplement)
3. Katten- of hondenvoer voor de helft geven. De dieren hebben essentiële aminozuren nodig die
alleen uit dierlijk eiwit te verkrijgen zijn. Dit is van belang voor de groei. Zowel jong als oud voor de
helft kattenvoer geven. Commentaar is nog wel eens dat deze voeders te zout zijn maar op Aruba
krijgt de leguaan ook veel zout binnen en dat lijkt geen probleem te zijn.
2. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over (UV-B)
verlichting bij voorlichting over reptielen?
1. Soort lamp aangepast op het soort hok met de juiste afstand.
2. UV- lamp ook meten. Dus controleren of ze werken en met welke golflengte.
3. In de zomer de dieren mee naar buiten nemen. Wel in een aangepast verblijf waar geen padden
kunnen komen, deze zijn giftig.
Vaststellen van normen (open vragen)
1. Is er verschil in de norm (duur, intensiteit, afstand etc.) voor UV-B verlichting tussen de
groene leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Weet het niet. In het lang van herkomst hebben de beide soorten veel UV-B dus wat dat betreft weinig
verschil. Echter de leguaan laat zich op het heetste tijdstip van de dag niet zien. Belangrijk is dus dat
beide soorten UV-B krijgen maar ze moeten zelf kunnen bepalen wanneer en hoeveel ze willen hebben.
Dit kan door middel van het aanleggen van gradiënten in het verblijf.
2. Is er verschil in de norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) tussen de groene
leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
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Is niet bekend.
3. A Welke norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de groene leguaan wordt er in
uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Een goede Calcium/Fosfor verhouding uitrekenen is bijna niet te doen. Het is wetenschappelijk nooit
goed uitgerekend dus het blijft natte vingerwerk.
4. A Welke norm voor voeding van de baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Zie vraag 3.
5. Welke calcium fosfor verhouding in de voeding van de groene leguaan en de baardagaam
houdt u aan en waarom?
Ongeveer 1,5-2:1. Anderen zeggen 2-3:1 maar dat is aan de hoge kant als je kijkt naar de opbouw van
het bot.
6. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en waarom?
Op de website UV-guide staan een aantal lampen. Dit is een goede site. Een vast merk is er niet maar
het moet gewoon gemeten worden.
7. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom?
De afstand hangt van de lampkwaliteit af. Mensen in de praktijk die vragen hebben over UV-B
verlichting krijgen allemaal de link van de site mee. Ook wordt geadviseerd om een UV-B meter aan te
schaffen.
8. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
Zie 7.
9. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan? Zo ja, hoe lang moet de UV-B
verlichting dagelijks aan staan en waarom?
De UV verlichting dagelijks aan zetten,12 uur op, 12 uur af. Hierbij moet het dier zelf kunnen bepalen
wanneer en hoe lang hij er in zit.
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Expert 6
Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in Nederland
1. Wat zijn volgens u de 3 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in
gevangenschap?
1. Vergroeiingen als gevolg van verkeerde voeding/UV gebruik. (vergevorderde ‘MBD’)
2. Complicaties bij eileg. (Eiretentie ofwel “legnood”)
3. Sociale stress. (Dominantie en submissie, overdadig paargedrag, concurrentie om zon-plaatsen
etc.)
2. Wat zijn volgens u de 3 grootste risicofactoren voor het dier bij het houden van reptielen (wat
gaat er vaak fout bij een (beginnende) reptieleigenaar)?
1. Voeding (Keuze voedingsmiddelen en het niet/onjuist gebruik van preparaten)
2. Verlichting (UV-behoefte maar ook lichtintensiteit)
3. Wijze van verwarmen (andere vormen dan stralingswarmte, bijvoorbeeld door
warmtematten/stenen etc.)
Gewenste situatie
1. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over voeding bij
voorlichting over reptielen?
1. Verband en belang calcium/fosfor/vitamine D3
2. Het risico van te hoge eiwit gift. (Het gebruik van katten –of hondenvoer bij groene leguanen)
3. Het belang van vezelrijke voeding (en dus spaarzaam gebruik van sla, fruit etc.)
2. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over (UV-B)
verlichting bij voorlichting over reptielen?
1. Een uitleg over de functie en daarmee het belang van UV-B
2. Het belang van lichttype en lichtintensiteit voor het welbevinden van deze dieren.
3. Het belang van de combinatie licht en warmte. (En daarmee het feit dat warmte door matten/stenen
enz. niet bruikbaar is voor deze dieren)
Vaststellen van normen (open vragen)
1. Is er verschil in de norm (duur, intensiteit, afstand etc.) voor UV-B verlichting tussen de
groene leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
- Moeilijk te zeggen. In gebruik van UV-lampen wordt hier over het algemeen (en door
mijzelf) geen onderscheid in gemaakt. Aannemelijk is dat een dier dat meer volle zon ziet
(baardagaam) van nature een hogere dosis gewend is. (Hetgeen niet betekent dat dit ook
nodig is)
2. Is er verschil in de norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) tussen de groene
leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
- Naar gewicht gerekend lijkt mij dit niet. Wel lijkt mij een wezenlijk verschil te zitten in de
eiproductie. Soortspecifiek doel ik op de zeer grote legsels van Iguana iguana en het feit dat
Pogona vitticeps tot 5 legsels achtereen produceert in een jaar.
3. A Welke norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de groene leguaan wordt er in
uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
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- Ik houd thuis, of op het werk geen groene leguanen. Voor andere dagactieve planteneters
(Sauromalus ater) houd ik aan: 2 x 1 uur bestraling met OSRAM Ultravitalux (300 watt) en
een kleine hoeveelheid calciumpreparaat (Minner-all outdoor of Gistocal) op iedere maaltijd.
B Waar heeft u die informatie vandaan?
- Deze methode is met name gebaseerd op informatie van andere liefhebbers. Deze methode
heb ik verfijnd door middel van beschikbare productinformatie (OSRAM, Minner-all,
Gistocal) en ‘trial and error’.
C Hoe houdt u die kennis bij?
- Ik ben lid van diverse verenigingen (Lacerta, NBSV, SDGL, DGHT) welke regelmatig
tijdschriften uitgeven met relevante informatie. Daarnaast verzamel ik literatuur omtrent het
houden en verzorgen van reptielen in gevangenschap. Ook internet (zowel sites van
fabrikanten als anekdotische informatie op fora bv.) geeft informatie.
4. A Welke norm voor voeding van de baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
- Zowel thuis als bij AOC Terra MBO Meppel geldt ook hier bestraling met OSRAM
Ultravitalux (300 Watt) voor 2 x 1 uur per dag. Calcium wordt zowel op groenvoer als
insecten verstrekt. (Minner-all outdoor of Gistocal thuis, enkel Gistocal op AOC)
B Waar heeft u die informatie vandaan?
Zie 3B
C Hoe houdt u die kennis bij?
Zie 3C
5. Welke calcium fosfor verhouding in de voeding van de groene leguaan en de baardagaam
houdt u aan en waarom?
- Deze verhouding is geen vaststaand gegeven. Ik streef naar 1,5 á 2 : 1 (Ca:P) maar
toevoeging van preparaten gebeurd met name ‘op het gevoel’. De reden dat ik naar deze
waarden streef is dat ik weet dat dit de ideale waarden zijn.
6. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en waarom?
Uit eigen ervaring noem ik hier de OSRAM Ultravitalux (300 Watt) en de Powersun (160
Watt) beide zijn gasontladingslampen. Gasontladingslampen zijn in mijn ogen de enige
lampen die zowel qua hoeveelheid als het bereik (afstand) doeltreffend zijn. Een derde type dat
ik in de toekomst zeker wil gaan gebruiken is de ‘MegaRay’, een lamp naar hetzelfde principe.
7. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom?
De afstand van zowel de Osram als de Powersun is bij mij minimaal zo’n 40 cm. In literatuur
wordt vaak gesproken over nog grotere afstanden maar een bekende (maar reeds gestopte)
hagedissenhouder heeft deze lampen jarenlang op deze manier gebruikt zonder nadelige
gevolgen. Ikzelf kan na enkele jaren ook zeggen dat ik nog geen nadelen heb ondervonden
hiervan. De reden dat de lampen relatief dichtbij hangen is simpelweg het formaat van de
verblijven.
8. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
Vraag is mij niet duidelijk.
9. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan? Zo ja, hoe lang moet de UV-B
verlichting dagelijks aan staan en waarom?
Een dag, of zelfs een week geen UV licht is niet onoverkomelijk maar mijns inziens hebben
leguanen en baardagamen wel met regelmaat UV-B straling nodig. De makkelijkste manier
om dit te bereiken is een dagelijkse bestraling instellen.
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Qua duur hanteer ik 2 doses van 1 uur ieder. Voor de powersun is dit kort maar deze gebruik
ik met name bij Varanus acanthurus (eet relatief vaak gewervelde prooien in de vorm van
muisjes). De bestralings-uren zijn verdeeld in verband met de warmte die deze lampen
produceren. Of het nodig is weet ik niet, maar ik wil na een uur arbeid de lamp de kans geven
af te koelen. Later wordt de lamp dan opnieuw voor een uur ingeschakeld.
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Expert 7
Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in Nederland
1. Wat zijn volgens u de 3 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in
gevangenschap?
1. Huisvesting gerelateerde verwondingen (amputatie, verbranding, snij/stootwonden, verstopping,
bacteriële infecties)
2. Aandoeningen t.a.v. ontoereikende klimaatshuishouding (respiratoire problemen, schimmel,
vervellingsproblemen)
3. Nutritionele (deficiënties in Ca, Mg, P, Eiwit, Vit. D3)

2. Wat zijn volgens u de 3 grootste risicofactoren voor het dier bij het houden van reptielen (wat
gaat er vaak fout bij een (beginnende) reptieleigenaar)?
1. Huisvesting
2. Klimaat (luchtvochtigheid)
3.
Gewenste situatie
1. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over voeding bij
voorlichting over reptielen?
1. Optimale dieet samenstelling (soort en leeftijdsspecifiek)
2. Mate van belangrijkheid van een goed dieet (algemene conditie, specifieke aandoeningen,
voortplanting)
3. Gebruik van de verlichting (branduren, plaatsing)
2. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over (UV-B)
verlichting bij voorlichting over reptielen?
1. Mate van belangrijkheid m.b.t. de diersoort (rol t.a.v. fysiologie) / gedrag (activiteitenpatroon)
2. Kosten / baten
3. Gebruik van de verlichting (branduren, plaatsing)
Vaststellen van normen (open vragen)
1. Is er verschil in de norm (duur, intensiteit, afstand etc.) voor UV-B verlichting tussen de
groene leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Niet bekend, weinig tot geen onderzoek naar gegaan. Ook niet hetgeen waar Mos veel vanaf
weet.
2. Is er verschil in de norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) tussen de groene
leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
GL; jonge dieren groter aandeel dierlijk eiwit t.o.v. volwassen dieren welke tot wel 90%
plantaardig materiaal in het dieet vinden.
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BA; hoofdzakelijk dierlijk materiaal aangevuld met groenten
3. A Welke norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de groene leguaan wordt er in
uw bedrijf/kliniek gehanteerd? NVT
4. A Welke norm voor voeding van de baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
NVT
5. Welke calcium fosfor verhouding in de voeding van de groene leguaan en de baardagaam
houdt u aan en waarom? NVT
6. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en waarom?
Uit literatuur halen
7. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom?
Uit literatuur halen
8. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
Uit literatuur halen
9. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan? Zo ja, hoe lang moet de UV-B
verlichting dagelijks aan staan en waarom?
Uit literatuur halen
Overig verkregen informatie:
- Kopieën verschillende wetenschappelijke artikelen
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Expert 8
Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in Nederland

1. Wat zijn volgens u de 3 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in
gevangenschap?
1. Metabolic bone disease
2. Verdrukking door terarriumgenoten
3. Parasitaire infecties

2. Wat zijn volgens u de 3 grootste risicofactoren voor het dier bij het houden van reptielen (wat
gaat er vaak fout bij een (beginnende) reptieleigenaar)?
1. Eenzijdige voeding
2. Onjuiste blootstelling aan UV-B
3. Onvoldoende mogelijkheden tot thermoregulatie (onvoldoende gradiënt in het terrarium, soms
veroorzaakt door te kleine huisvesting).
Gewenste situatie
1. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over voeding bij
voorlichting over reptielen?
1. UVb blootstelling in beperkte mate is noodzakelijk voor het welzijn, dit werk beter dan vitamine D
door/over het voer.
2. Variatie is noodzakelijk
3. Eiwit aandeel in het voer mag beperkt zijn.
2. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over (UV-B)
verlichting bij voorlichting over reptielen?
1. Noodzakelijk om te voldoen aan de vitamine D behoefte
2. Intensiteit mag heel beperkt zijn (30 microwatt/cm2), sterkere lampen hoeven niet beter te zijn.
3. Het verval van UV- verlichting is groot, derhalve is het van belang de intensiteit te meten op de
plaats waar het dier zit.
Vaststellen van normen (open vragen)
1. Is er verschil in de norm (duur, intensiteit, afstand etc.) voor UV-B verlichting tussen de
groene leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Dat is op dit moment onbekend.
2. Is er verschil in de norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) tussen de groene
leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Er zijn aanwijzingen dat vitamine D door de voeding slechts een zeer klein effect heeft.
Het nut van het bijvoeren van kalk aan deze hagedissen verdiend verder onderzoek. Mogelijk
kan het dier zelf de selectieve opname van calcium regelen wanneer er voldoende blootstelling
aan UVb verlichting is, waardoor het extra toevoegen van calcium niet nodig is. Dit is op dit
moment slechts een hypothese en vooralsnog zou ik het aanbieden van extra calcium nog wel
aanraden.

3. A Welke norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de groene leguaan wordt er in
uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
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NVT, zou echter overeenkomen met de antwoorden van 4 a, b en C als ik leguanen had.
B Waar heeft u die informatie vandaan?
C Hoe houdt u die kennis bij?
4. A Welke norm voor voeding van de baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Blootstelling aan UVb, bepoedering van aangeboden insecten met calciumcarbonaat, dit
laatste ongeveer de helft van de voerbeurten.
B Waar heeft u die informatie vandaan?
Eigen ervaring, literatuur, kennissen, afstudeerproject naar UVb en D3 behoefte bij
opgroeiende baardagamen.
C Hoe houdt u die kennis bij?
Bijhouden van de literatuur en spreken met mensen die ter zake deskundig zijn.
5. Welke calcium fosfor verhouding in de voeding van de groene leguaan en de baardagaam
houdt u aan en waarom?
Vooralsnog is een 2 op 1 tot 1 op 1 gangbaar. Ik weeg dit echter niet, dus in de praktijk gaat
het om “Fingerspitzengefühl”.
6. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en waarom?
Ik heb onderzoek gedaan met de Zoomed 5.0 UVb, dit gaf goede resultaten, gemeten in
vitamine D metabolieten. Daarbij kwam deze goed uit een test (Lindgren, Jukka. 2004. UVlamps for terrariums: Their spectral characteristics and efficiency in promoting vitamin
D3 synthesis by UVB irradiation.
Herpetomania. 13 (3-4): 13-20. Ook geplaatst in Lacerta. 63(1):20-33, 2005
7. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom?
Horizontale plaatsing op ongeveer 25 cm afstand van de “zonplaats”, vanwege praktische
overwegingen.
8. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
30 microwatt/cm2 is voldoende; zie 6
9. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan? Zo ja, hoe lang moet de UV-B
verlichting dagelijks aan staan en waarom?
Uit mijn onderzoek kwam dat 2 uur per dag gelijke resultaten opleverde als 12 uur per dag.
Mogelijk is minder voldoende, of dagelijks nodig is moet nog onderzocht worden.
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Expert 9
Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in Nederland
1. Wat zijn volgens u de 3 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in
gevangenschap?
1. MBD: metabole botziekte, en daarmee geassocieerde problemen (vergroeiingen, fracturen,
legnood, verstoppingen enz.)
2. Parasitaire aandoeningen (wormen, flagellaten, coccidiose, Cryptosporidium, enz.)
3. Trauma (verwondingen)

2. Wat zijn volgens u de 3 grootste risicofactoren voor het dier bij het houden van reptielen (wat
gaat er vaak fout bij een (beginnende) reptieleigenaar)?
1. Deficiënte voeding (met stip op 1)
2. Een niet aan de wensen van het dier aangepaste huisvesting
3. Parasieten en andere factoren die bij aankoop al aanwezig zijn en door bovenstaande factoren
verergerd worden.
Gewenste situatie
1. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over voeding bij
voorlichting over reptielen?
1. Voer voldoende calcium
2. Voer voldoende afwisselend (N.B. kattenbrokjes zijn ook een compleet en daarmee
‘afwisselingsrijk’ voer)
3. Geef voedsel dat lijkt op het natuurlijke dieet, niet alleen in samenstelling maar ook in hoeveelheid
(vaak wordt erg veel gevoerd met (te) hoge groeisnelheden tot gevolg)
2. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over (UV-B)
verlichting bij voorlichting over reptielen?
1. Koop een lamp met voldoende UV-B-output
2. hang de lamp op een plek (hoogte, locatie) zo dat het dier aan de UV-straling blootgesteld wordt als
het zont
3. vervang de lamp vaak genoeg (afhankelijk van merk en type elke 3-12 maanden)
Vaststellen van normen (open vragen)
1. Is er verschil in de norm (duur, intensiteit, afstand etc.) voor UV-B verlichting tussen de
groene leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Neen. Allebei moeten deze soorten aan véél straling blootgesteld worden.
2. Is er verschil in de norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) tussen de groene
leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Vit.D lijkt nauwelijks opgenomen te worden via het maagdarmkanaal. Calcium: beide soorten
1-2% van het dieet.
3. A Welke norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de groene leguaan wordt er in
uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Plm. 10% dierlijk voedsel en over elke maaltijd 1-2% Gistocal
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B Waar heeft u die informatie vandaan?
Collega’s, vakliteratuur, extrapolatie vanuit beschikbare kennis over andere (warmbloedige)
diersoorten.
C Hoe houdt u die kennis bij?
Praten met collega’s, bijhouden vakliteratuur.
4. A Welke norm voor voeding van de baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Plm. 50% dierlijk voedsel en over het plantaardige deel 1-2% Gistocal
B Waar heeft u die informatie vandaan?
Zie vraag 3
C Hoe houdt u die kennis bij?
Zie vraag 3
5. Welke calcium fosfor verhouding in de voeding van de groene leguaan en de baardagaam
houdt u aan en waarom?
Ca:P = 2:1 of hoger. Dit is de ideale verhouding omdat de mineralen op deze manier in
botweefsel ‘ingebouwd worden’. Meer calcium is geen probleem omdat gezonde nieren de
calciumopname wel kunnen reguleren en omdat de calciumopname vermoedelijk net als bij
zoogdieren gereguleerd wordt op darmniveau.
6. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en waarom?
MegaRay; deze lamp heeft een hoge UVB-output, ook op enige afstand van het dier, en na
langere tijd (meerdere maanden) is deze output nog steeds hoog. Osram Ultravitalux: 300W
dus erg warm, maar met een hoge output op enige afstand van het dier. Deze laatste lamp kan
niet de hele dag aan staan in een gesloten terrarium. Powersun (Zoomed) is ook een goede
lamp, gaat ongeveer 1 jaar mee in termen van UVB-output).
7. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom? MegaRay 160W:
plm. 35-40cm (daar UVB >40uW/cm2 op dierniveau, gemeten met een Solarmeter).
8. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
Zie vraag 7
9. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan? Zo ja, hoe lang moet de UV-B
verlichting dagelijks aan staan en waarom?
Afhankelijk van de intensiteit van UVB en het moment waarop de dieren zonnen. Bij dieren die
maar kort zonnen bestaat het risico dat de UV-lamp op dit moment uit staat. Bij dieren die de
hele dag zonnen, of meerdere keren per dag, is dit risico zo groot niet.

XLVI

Expert 10
Situatieschets in gevangenschap gehouden reptielen in Nederland
1. Wat zijn volgens u de 3 meest voorkomende gezondheidsproblemen bij reptielen in
gevangenschap?
1. fouten in huisvesting en verzorging, m.n. voeding
2.parasitaire infecties van de darmen
3.problemen rondom de voortplanting

3. Wat zijn volgens u de 3 grootste risicofactoren voor het dier bij het houden van reptielen (wat
gaat er vaak fout bij een (beginnende) reptieleigenaar)?
1.verkeerde huisvesting en verzorging
2.niet regelmatige controle van dieren (zoals jaarlijkse bij hond en kat)
3.te lang wachten met bezoek aan dierenarts
Gewenste situatie
1. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over voeding bij
voorlichting over reptielen?
1. Voeding moet passen bij het dier
2. bij planten en insecteneters: Calcium en vit D3 en UV
3. waterschildpadden; vit A/ kattenvoer
3. Wat vindt u de 3 belangrijkste aspecten die genoemd dienen te worden over (UV-B)
verlichting bij voorlichting over reptielen?
1.Dat UV lampen noodzakelijk zijn bij planten en insecteneters: hoeveel branduren per dag is niet
bekend
2.risico van verbranding of overdosis in minmaal maar wel aanwezig
3.Wel erkende lampen gebruiken met juiste capaciteit (hoewel dat ook maar natte vingerwerk is)
Vaststellen van normen (open vragen)
1. Is er verschil in de norm (duur, intensiteit, afstand etc.) voor UV-B verlichting tussen de
groene leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Onbekend, afhankelijk van de voeding
2. Is er verschil in de norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) tussen de groene
leguaan en de baardagaam? Zo ja, wat is dit verschil?
Wetenschappelijk onderbouwd niet voor wat betreft de behoeftes van Ca en vit D3. Wel is de
ene meer een herbivoor en de ander een insecteneter
3. A Welke norm voor voeding (m.b.t. calcium en vitamine D) van de groene leguaan wordt er in
uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Ad lib toevoegen van calcium en vitaminen preparaten aan plantaardige voeding en insecten .
Deze preparaten moeten wel speciaal gemaakt zijn voor reptielen (dus Ca :P= 2:1 en Ca
gehalte min 10%)
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B Waar heeft u die informatie vandaan?
studie, literatuur en ervaring: nog NOOIT in onze praktijk een overdosis met
wetenschappelijk bewijs vastgesteld!
C Hoe houdt u die kennis bij?
Navraag en interactief overleg met reptielendierenartsen
4. A Welke norm voor voeding van de baardagaam wordt er in uw bedrijf/kliniek gehanteerd?
Cf leguaan
B Waar heeft u die informatie vandaan?
Cf leguaan
C Hoe houdt u die kennis bij?
Cf leguaan
5. Welke calcium fosfor verhouding in de voeding van de groene leguaan en de baardagaam
houdt u aan en waarom?
Ca:P=2:1
6. Wat is volgens u de beste UV-B voorziening (soort verlichting, merk lamp) en waarom?
Onbekend
7. Welke normen hanteert u qua afstand (plaatsing) van de lamp en waarom?
Onbekend, maar er moeten zeker schuilmogelijkheden zijn zodat een dier zich uit het licht kan
houden. Ik adviseer zonder onderbouwing, 2-4 uur per dag. Overigens zijn er wel onderzoeken
van calciumconcentraties in het bloed bij een bepaalde hoeveelheid UV licht
8. Welke normen hanteert u qua intensiteit van de lamp en waarom?
Onbekend. richtlijnen horend bij de lamp volgen. Daar ligt dan de verantwoordelijkheid
9. Moet de UV-B verlichting volgens u dagelijks aan staan?
Zo ja, hoe lang moet de UV-B verlichting dagelijks aan staan en waarom? Ik adviseer 2-4
uur, omdat het calciumgehalte in het bloed na een korte periode al zijn maximum heeft
bereikt.
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Bijlage 8, Caresheet TerraPlus
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Bijlage 9, Huisdierenbijsluiter baardagaam, LICG
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