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Beste lezer,
Leuk dat u op het punt staat om u meer te verdiepen in reptielenvoeding. Deze
brochure is samengesteld binnen het afstudeeronderzoek ‘Reptielenwelzijn in
relatie tot voeding’, uitgevoerd op de HAS Hogeschool te Den Bosch in
samenwerking met Hogeschool Gent (nov 2012 t/m juli 2013). Wij hebben deze
brochure samengesteld om u te informeren op basis van bestaande kennis op
het gebied van welzijn en voeding van reptielen, in combinatie met de
resultaten van ons onderzoek. Binnen de reptielenhobby gaat het helaas niet
altijd goed met het verzorgen van de enorme diversiteit aan soorten die
verkrijgbaar is. Vanuit verschillende partijen (o.a. de overheid) zijn hier zorgen
om, met het gevaar dat er regelgevingen tot stand komen die het uitvoeren van
de hobby erg lastig en een stuk minder leuk maken (verboden d.m.v.
positieflijsten). Wij hopen u met deze brochure inzicht te geven in de oorzaak
van welzijnsproblemen bij reptielen en te informeren over de aspecten waar
rekening mee gehouden dient te worden om het welzijn van reptielen te
waarborgen, met name op het gebied van voeding. Alvast bedankt voor uw
interesse, we wensen u veel leesplezier!
Ilse Christianen & Melissa Schollen
Wij willen alle reptielenhouders
bedanken die de enquête hebben
ingevuld en meegeholpen hebben
deze te verspreiden.
Ook alle dierenspeciaalzaken en
dierenklinieken (Pag. 39) willen wij
bedanken hun bijdrage door het
invullen van enquêtes. In het
bijzonder De Kameleon voor het
leveren van de reptielenvoeders
voor het onderzoek.
Grote dank aan Marja Kik en Marc
Maas voor de tijd die beschikbaar is
gemaakt voor het afnemen van
interviews. Daarnaast Marja Kik ook
voor het nakijken van de inhoud van
deze brochure op volledigheid.

Wij willen Hanneke van Leur, Femke
Schaafstra en Patricia de Cocq van
HAS Hogeschool en Mia Eeckhout en
Godelieve
Meulemans
van
Hogeschool Gent bedanken voor
hun inzet en begeleiding tijdens het
onderzoek.
Het Lectoraat Diergezondheid, Has
Hogeschool, Den Bosch. Specifiek
Paul Overgaauw, bedankt voor het
mogelijk maken van de uitvoering
van dit afstudeeronderzoek.
Bedankt Sjef van Overdijk voor het
beschikbaar stellen van foto’s voor
deze brochure.
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1) Inleiding
In deze brochure is informatie te
vinden over welzijnsproblemen bij
reptielen in relatie tot voeding. Het
is een overzicht van bestaande
kennis op het gebied van
reptielenvoeding, aangevuld met de
resultaten van het onderzoek
‘reptielenwelzijn in relatie tot
voeding’.
Het doel
is
om
reptielenhouders meer kennis en
inzicht te geven in de oorzaak van
welzijnsproblemen bij reptielen en
te informeren over alle aspecten
waar rekening mee gehouden dient
te worden om het welzijn van
reptielen te waarborgen, met name
op het gebied van voeding.
Steeds meer mensen vinden
reptielen mooie en interessante
dieren, waardoor een groeiend
aantal mensen deze dieren gaan
houden Figuur 1 en Figuur 2).
Tegenwoordig kent bijna iedereen
wel iemand in zijn omgeving die
reptielen houdt. Er is al veel
vooruitgang geboekt (in vergelijking
met 40 jaar geleden) in het
succesvol houden en kweken van
verschillende soorten.1 Naast een
leuke hobby kan het houden van
reptielen
bijdragen
aan
de
instandhouding van bedreigde
soorten. Het biedt ook de
mogelijkheid om meer kennis te
vergaren
door
middel
van
2
onderzoek.

Welzijn is een lastig begrip, het
omvat zowel het fysieke welzijn
(gezondheid) als het mentale welzijn
(gevoel) van een dier.3 Dierenwelzijn
is te beoordelen met behulp van
gedrag en gezondheid van een dier.
Hierbij is biologische kennis van het
dier een noodzaak, alleen dan zijn
signalen van een goed of juist slecht
welzijn goed te interpreteren. Om
welzijn te beschrijven zijn eerder de
‘vijf vrijheden’ geformuleerd.4 Later
is een systematiek ontwikkeld om
welzijn te beoordelen; de Welfare
Quality®.

Figuur
1A
De
Helmbasilisk
(Basiliscus plumifrons) is een
voorbeeld van een reptiel dat in
gevangenschap gehouden wordt.

Figuur 2A De geelwangschildpad
(Chrysemys scripta troosti) is een
ander voorbeeld.
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Deze systematiek borduurt voort op
de vijf vrijheden en is Europees
gedragen voor het meten van
dierenwelzijn van voornamelijk
landbouwhuisdieren.5 Het dierenwelzijn wordt hierbij beoordeeld
aan de hand van vier principes
(goede voeding, goede huisvesting,
normaal gedrag, goede gezondheid)
en een aantal bijbehorende criteria.
Bij het principe ‘goede voeding’
horen bijvoorbeeld de criteria
‘afwezigheid van langdurige dorst’,
‘juiste samenstelling voeding’ en
‘afwezigheid van chronische honger
of ondervoeding’.5
Naast
het
welzijn
van
productiedieren is er ook meer
aandacht voor het welzijn van
gezelschapsdieren, in het bijzonder
voor
de
meest
gehouden
diersoorten zoals honden, katten,
knaagdieren en paarden. Echter
worden in Nederland ook meer
exotische diersoorten gehouden,
zoals
vogels,
zoogdieren en
reptielen (Figuur 4). Tijdens het
Symposium Welzijn Gezelschapsdieren in 2011 (georganiseerd door
Universiteit Utrecht (UU) en
Wageningen
Universiteit
en
Researchcentrum
(WUR))
is
geconcludeerd dat nog veel te
verbeteren valt op het gebied van
reptielenwelzijn.6 Ook vanuit de
rijksoverheid bestaan zorgen dat in
Nederland diersoorten gehouden
worden die eigenlijk niet geschikt
zijn als huisdier. Deze zouden niet
geschikt zijn doordat ze “gevaarlijk

Figuur 3B De positieflijst; komen
soorten
zoals
deze
grote
Papuavaraan (Varanus salvadorii).
daar
op te
staan?
kunnen
zijn
voor de omgeving of
omdat het schadelijk is voor het
welzijn van het dier zelf”.7 Een
actuele ontwikkeling zijn de positieflijsten: Soorten worden beoordeeld
volgens
een
methode
die
vastgesteld is door de WUR. Deze
methode moet de geschiktheid van
vele exotische soorten bepalen om
in gevangenschap gehouden te
worden. Naar aanleiding hiervan
wordt een ‘positieflijst’ samengesteld, waarin diersoorten staan
vermeld die toegestaan zijn om als
gezelschapsdier
gehouden
te
worden, andere zijn verboden
(Figuur 3). Op het moment van
schrijven is de positieflijst voor
zoogdieren aangeboden aan de
5

tweede kamer. De lijsten voor
reptielen
zullen
eind
2014
7
voorgelegd worden.
Is onwetendheid een oorzaak van
een slecht reptielenwelzijn? Binnen
het onderzoek is voornamelijk
gefocust op het gebied van voeding.
Reptielenhouders, dierenspeciaalzaken en dierenartsen zijn gevraagd
naar hun houding tegenover
reptielenwelzijn, de commerciële
reptielenvoedermarkt en onwetendheid. Om inzicht te krijgen in de
aard van problemen is in kaart
gebracht
wat
de
meest
voorkomende voedingsgerelateerde
gezondheidsproblemen zijn. De
onwetendheid van houders kan
door voorlichting en kennisoverdracht verminderd worden
waardoor het welzijn van het reptiel
verbetert. Dierenartsen spelen
hierin een belangrijke rol omdat ze
kunnen
bijdragen
aan
het
overbrengen van kennis op de
reptielenhouders.

In hoofdstuk 2 van deze brochure
wordt reptielenwelzijn in relatie tot
onwetendheid
toegelicht.
De
voedingsbehoeften van reptielen
zijn beschreven in hoofdstuk 3. De
oorzaken van voedingsgerelateerde
gezondheidsproblemen en aanbevelingen voor een betere kennis
vergaring zijn te vinden in hoofdstuk
4 en 5. Achter in deze brochure
(Pag. 39 en 40) zijn checklists
opgenomen die een leidraad

kunnen geven in het zoeken van
informatie. Tot slot is er nog een
overzicht te vinden van vereniging
en nuttige websites (Pag. 41).

Figuur 4 De baardagaam (Pogona
vitticeps) is een bekende soort die
in gevangenschap gehouden wordt.
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2) Reptielenwelzijn
Om inzicht te krijgen in wat nu de
meest voorkomende problemen zijn
op het gebied van voeding bij
reptielen zijn binnen het onderzoek
(gespecialiseerde) dierenspeciaalzaken, particuliere reptielenhouders
en (gespecialiseerde) dierenartsen
benaderd voor het invullen van een
enquête. In totaal hebben 7
dierenartsen, 12 dierenspeciaalzaken en 105 reptielenhouders
deelgenomen aan het onderzoek.
2.1 Waarom reptielen als huisdier?
Over
het
algemeen
zijn
reptielenhouders in te delen in drie
groepen: De eerste groep zijn
houders die erg gehecht zijn aan
hun reptiel en het dier zien als lid
van het gezin. Zij zijn erg toegewijd
aan het dier. De tweede groep
bestaat uit reptielenhouders die een
reptiel hebben omdat het ‘’cool’’ is.8
Deze reptielbezitters kopen dan ook
makkelijker
een
reptiel
dat
goedkoper is (impulsaankopen). De
kans dat er ondoordacht en met
onvoldoende kennis een reptiel
aangeschaft wordt is bij deze groep
groot (groenkennisnet, 2012). De
derde en laatste groep zijn de
houders die vaak meerdere
reptielen
bezitten
en
deze
8
(commercieel)
kweken.
Deze
‘hardcore’ houders hebben vaker
zeldzame soorten en steken over
het algemeen veel tijd en moeite in
verzorging de dieren.2

Figuur 5 De verdeling van
respondenten; reptielenhouders
(zwart) en dierenspeciaalzaken
(rood), binnen Nederland en
België.
2.2 Respondenten
De 105 reptielenhouders die de
enquête hebben ingevuld waren
afkomstig uit Nederland en België
(Figuur 5). De gemiddelde leeftijd
was 28,8 jaar, de meesten (53%)
waren tussen de 21 en 30 jaar oud.
De jongste respondent was 16 en de
oudste 57. Het aandeel mannen was
groter (59%) dan vrouwen (41%).
Het gemiddeld aantal jaren ervaring
met reptielen van de houders was
10,5. De meeste mannen hadden 6
tot 10 jaar ervaring (51%), de
meeste vrouwen hadden 1 tot 5 jaar
ervaring (42%).
5 respondenten hadden geen dieren
op het moment van invullen. De rest
van de respondenten had gemiddeld
17 reptielen (minimaal 1, maximaal
94), het gemiddeld aantal soorten
7

per respondent was 5 (min. 1, max.
25). De meeste houders hebben 0-5
dieren (43%) en 0-2 verschillende
soorten (42%). Er zijn relatief veel
houders (23%) die 26 of meer
individuele dieren hebben, terwijl er
een
daling
in
het
aantal
verschillende
soorten
per
respondent te zien is ( Figuur 6 en
Figuur 7). Dit duidt op houders die
veel dieren van dezelfde soort
hebben en daar mogelijk mee
kweken.
Er hebben 12 dierenspeciaalzaken in
Nederland meegewerkt (Pag. 39)
(Figuur 5).
60%
40%
20%
0%
0-5

6 - 15 16 - 25 26 +

Aantal dieren (individuen)
Figuur 6 De verdeling van het
aantal reptielen per respondent
van de enquête voor houders.
60%
40%
20%
0%
0-2

3-5

6 - 10

11 +

Aantal soorten
Figuur 7 De verdeling van het
aantal
verschillende
soorten
reptielen per respondent van de
enquête voor houders.

Van de 12 gaven er 10 (83%) aan
een gespecialiseerde terrariumspeciaalzaak te zijn. Ze verkopen
allemaal levende voedseldieren,
92% verkoopt reptielen, 75%
verkoopt commerciële reptielenvoeding.
De 7 dierenartsen die een enquête
hebben ingevuld waren afkomstig
uit de provincies Utrecht (2),
Gelderland (1) en Noord-Brabant
(4). Bijna alle dierenartsen zijn van
het mannelijk geslacht (6/7). De
gemiddelde leeftijd was 46,6 jaar (±
9,2). De meesten waren tussen de
51 en 60 jaar (42,9%). Er is veel
variatie in ervaring met reptielen
onder de dierenartsen, ze hebben
allemaal minimaal 6 jaar ervaring.
57% behandelt vaker dan 1 x per
week een reptiel, 14% 1 x per week
en 29% 1 x per maand.
2.3 Onwetendheid
In 2006 heeft het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) , in samenwerking
met de UU en de WUR, een
inventarisatie
gedaan
van
welzijnsproblemen bij gezelschapsdieren. Hieruit bleek dat de twee
belangrijkste oorzaken van welzijnsproblematiek waren; “problemen
met betrekking tot huisvesting,
verzorging en voeding” (42,2%) en
“een gebrek aan deskundigheid en
goede voorlichting” (30,6%).10 Als
belangrijkste probleem op het
gebied van voeding werden
voedingsdeficiënties (tekorten van
8

bepaalde bestanddelen in de
voeding) genoemd.10 Is het eerder
besproken verbieden van soorten
nodig
om
dierenwelzijn
te
verbeteren? De onwetendheid van
houders kan door voorlichting en
kennisoverdracht
vermindert
worden waardoor het welzijn van
het reptiel verbetert.
De dierenartsen die meegewerkt
hebben aan het onderzoek gaven
allemaal aan dat reptielenwelzijn de
laatste 25 jaar aanzienlijk verbeterd
is. Echter worden er nog steeds
verbetervlakken genoemd zoals het
goed nabootsen van een biotoop, de
lage kennis/kunde van zowel
eigenaren, verkopers als dierenartsen, impulsaankopen en inteelt
(kleurmutaties). Van de 12 dierenspeciaalzaken
hebben
er
8
aangegeven dat er op het gebied
van reptielenwelzijn verbeteringen
nodig zijn. Hierbij wordt genoemd;
reptielenbeurzen (door stress voor
dieren), het belang van UV licht
duidelijk maken, niet generaliseren
in de verzorging van reptielen en het
advies over een diersoort (o.a.
grootte) bij verkoop kan beter (
Figuur 8). Meerdere malen wordt
aangegeven dat meer onderzoek op
het gebied van voeding, gedrag,
huisvesting en UV licht gewenst is.
Uit de enquêtes van de reptielenhouders kwam het vaakst naar
voren dat er meer voorlichting nodig

Figuur 8A Bij de verkoop van
soorten als deze jonge watervaraan
(Varanus salvator) is het belangrijk
dat de koper goed geïnformeerd
wordt over de uiteindelijke grootte.
is, vanwege het tekort aan kennis bij
zowel kopers als verkopers en
dierenartsen. Ook wordt genoemd
dat het welzijn verbeterd kan
worden door educatie en wetgeving. Een aantal houders geeft
aan dat reptielen nu ondergewaardeerd worden als het gaat
om het belang van welzijnsproblemen, ten opzichte van andere
huisdieren. Er wordt ook meerdere
malen genoemd dat er niet te licht
gedacht moet worden over het
houden van reptielen en dat een
gedegen kennis nodig is. Deze
punten komen overeen met de
resultaten van de eerdere onderzoeken door o.a. de UU en de WUR.
Echter wordt het probleem van
voedingsdeficiënties niet specifiek
genoemd door de respondenten van
het onderzoek, wel voeding in het
algemeen.
2.4 Waarom is er onwetendheid?
De enorme diversiteit aan soorten
binnen de reptielen is één van de
9

oorzaken die een gedegen kennis
van de houder, verkoper én de
dierenarts in de weg staat. Elke
reptielensoort is anders en heeft zijn
eigen huisvestingsbehoeften en
optimale ranges als het gaat om
omgevingstemperatuur
en
11
vochtigheid. De verzorging van
reptielen is hierdoor niet te
generaliseren. Van veel soorten is
nog weinig bekend over de leefwijze
en het dieet in het wild. Het is dus
niet per definitie een fout van een
houder als de kennis onvoldoende
is, de kennis kan ook geheel niet
beschikbaar zijn.
De reptielenhouders binnen het
onderzoek hadden gemiddeld 5
verschillende soorten, maar er zijn
ook houders met 11 of meer
soorten. Hoe meer verschillende
soorten, hoe meer kennis nodig is.

hagedissen
Slangen
Schildpadden
Krokodilachtigen
Figuur 9 Onderverdeling van de in
totaal 1550 reptielen van de
houders die meegenomen zijn in
het onderzoek

In totaal zijn 1550 dieren
meegenomen
binnen
het
onderzoek. Het grootste aantal
dieren zijn hagedissen en slangen
(Figuur 9). De 10 meest gehouden
soorten/families onder de reptielenhouders zijn:
1. Rattenslangen (Pantherophis sp.)
(Figuur 12)
2. Luipaardgekko’s (Eublepharis
macularius)
3. Nieuw Caledonische gekko’s
(Correlophus sp.)
4. Pythons (Python sp.)
5. Daggekko’s (Phelsuma sp.)
6. Baardagamen (Pogona vitticeps)
(Figuur 13)
7. Varanen (Varanus sp.)
8. Kousebandslangen (Thamnophis
sp.)
9. Koningsslangen (Lampropeltis
sp.) (Figuur 14)
10.Doornstaartagamen (Uromastyx
sp.)
De meeste soorten/families uit de
top 10 staan over het algemeen ook
bekend als ‘goed houdbaar’. Dit
wordt mede gezegd omdat er
relatief veel informatie over
beschikbaar is. Als houders voor een
soort kiezen die ook veel door
anderen gehouden wordt is de
mogelijkheid tot kennisoverdracht
groter. Indien houders kiezen voor
minder bekende soorten moet er
dan ook rekening gehouden worden
10

met het grotere risico op fouten
door onwetendheid.
Er is gevraagd aan de reptielenhouders of ze van zichzelf vinden
dat ze genoeg kennis hebben. In
totaal vindt 63,4 % van de
respondenten dat ze genoeg kennis
hebben.
In
bijna
elke
leeftijdscategorie (behalve 41-50
jaar) vindt het grootste deel dat ze
genoeg kennis hebben (Figuur 11).
Er is een licht dalende trend in het
aantal mensen dat ‘ja’ antwoord
binnen de eerste 3 leeftijdscategorieën. De houders in de
leeftijdscategorie 51-60 jaar zijn het
meest overtuigd van hun kennis
(80%), terwijl de houders tussen de
41 en 50 jaar juist heel verdeeld zijn
(50%). Als er gekeken wordt naar de
antwoorden op dezelfde vraag,
maar dan per categorie van jaren
ervaring blijkt dat de mensen met
meer dan 30 jaar ervaring bijna
allemaal vinden dat ze genoeg
kennis hebben (83%) (Figuur 10). Bij
de houders binnen de eerste
categorieën (1-5, 6-10 en 11-15 jaar
ervaring) is een stijgende lijn te zien
in het aantal mensen dat met ‘ja’
antwoord. De mensen die 16 tot 30
jaar ervaring hebben zijn juist
gematigd over voldoende kennis.

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ervaring (jaren)

ja

nee

Figuur 10 Het antwoord van
reptielenhouders op de vraag of ze
genoeg kennis denken te bezitten,
weergegeven per categorie aantal
jaren ervaring
100%
80%
60%
40%
20%
0%
10-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Leeftijd (jaren)
ja nee
Figuur 11 Het antwoord van
reptielenhouders op de vraag of ze
genoeg kennis denken te bezitten,
weergegeven
per
leeftijdscategorie.
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2. Informatie vragen aan andere
reptielen-houders (76,1%)
3. Het internet raadplegen (64,2%)
Bij reptielenhouders die van zichzelf
denken niet genoeg kennis te
bezitten is de top 3 bijna hetzelfde,
echter gaan deze eerder naar
andere reptielenhouders (81,6%)
dan
een
gespecialiseerde
reptielenarts (73,3%).

Figuur 12B De rode rattenslang
(Pantherophis guttatus) is de meest
gehouden
soort
onder
de
reptielenhouders
binnen
het
onderzoek.
Een ander probleem wat door
onwetendheid kan ontstaan is het
onvoldoende
herkennen
van
gezondheidsproblemen.
Het
verwaarlozen van deze problemen
door de eigenaar kan voortkomen
uit een gebrek aan kennis en het
niet adequaat aanpakken van
problemen.
Bij
gezondheidsproblemen is de top 3
acties die reptielenhouders (die
aangeven voldoende kennis te
hebben) ondernemen als volgt:
1. Naar een gespecialiseerde
reptielenarts gaan (77,6%)

Het contact van reptielenhouders
met gespecialiseerde dierenartsen is
in beide groepen dus groot. Slechts
weinig houders gaan naar een nietgespecialiseerde dierenarts (9,0% en
10,5%). Dit duidt erop dat de
reptielenhouders meer vertrouwen
hebben in de kennis van een
gespecialiseerde reptielenarts.
Opvallend is daarnaast dat 32,8%
van de houders die vinden dat ze
genoeg kennis bezitten hun dieren
naar eigen inzicht gaan behandelen
bij gezondheidsproblemen (dit is
18,4 % bij houders die vinden dat ze
onvoldoende kennis hebben). Van
alle houders in totaal behandeld
meer dan een kwart (27,6%) hun
dieren naar eigen inzicht bij
gezondheidsproblemen.
2.5 Alles op een rijtje
Onder de 105 reptielenhouders die
meegewerkt hebben is een grote
spreiding in woonplaats, leeftijd,
ervaring, aantal dieren- en aantal
soorten per houder te zien. Dat het
grootste
aantal
respondenten
tussen de 21 en 30 jaar oud is komt
12

waarschijnlijk door de succesvolle
verspreiding van de enquête via
sociale media. De kans bestaat dat
vooral houders die zich druk maken
over reptielenwelzijn de enquête
hebben ingevuld. Dit kan het relatief
grote aandeel reptielenhouders met
een groot aantal dieren (33% heeft
16 dieren of meer) verklaren. Ook
bij de dierenspeciaalzaken kan de
grote respons van gespecialiseerde
terrariumzaken (10 van de 12) ten
opzichte
van
gewone
dierenspeciaalzaken
hierdoor
veroorzaakt zijn.

Figuur 13B De baardagaam (Pogona
vitticeps) staat op nummer 6 van de
meest gehouden reptielen door de
reptielenhouders
binnen
het
onderzoek.

Een belangrijk verbeterpunt dat
meerdere malen genoemd worden
door zowel de houders als de
dierenartsen en dierenspeciaalzaken
is het verbeteren van kennis, vooral:
a) Het belang van Uv-licht
b) Benodigde inzet van houder om
reptielen goed te houden.
Naast de problemen komt echter
ook naar voren dat er al veel
verbeterd is de afgelopen 25 jaar.
Het is opvallend dat zowel door de
dierenartsen als de reptielenhouders genoemd wordt dat kennis
van dierenartsen, verkopers en
eigenaren
tekort
schiet.
Bij
gezondheidsproblemen gaan de
meeste
reptielenhouders
naar
andere
houders
of
een
gespecialiseerde dierenarts. Dit kan
betekenen dat houders rekening
houden
met
de
mogelijke
onwetendheid van een niet-

Figuur 14A De koningsslang
(Lampropeltis sp.) wordt ook veel
gehouden (9e plaats).
gespecialiseerde dierenarts. Het kan
zorgwekkend zijn dat meer dan een
kwart van de reptielenhouders
dieren op eigen inzicht gaan
behandelen
bij
gezondheidsproblemen. Het is dan onbekend of
een gedegen onderzoek aan de
behandeling vooraf gaat, waardoor
verkeerd op problemen gereageerd
kan worden. Het raadplegen van
andere
reptielenhouders
bij
gezondheidsproblemen kan erg
nuttig zijn, echter is dit afhankelijk
van kennis en ervaring van de
13

houder die geraadpleegd wordt. Er
moet dus kritisch beoordeeld
worden of de verkregen informatie
juist is.
Maar wat is dan een juiste
verzorging van reptielen? Dat kan
niet in één brochure samengevat
worden, omdat de verzorging van
de grote diversiteit aan soorten niet
te generaliseren is. Elke partij zal
zich soort specifiek moeten inlezen
en is daarbij afhankelijk van de
informatie die beschikbaar is. Echter
zijn er op het gebied van voeding en
huisvesting wel basisrichtlijnen
waarmee reptielenhouders kunnen
starten om hun kennis te
verbeteren. In deze brochure gaat
het vooral om voeding, echter zijn
een aantal huisvestingsaspecten
essentieel om alles uit een goed
dieet te kunnen halen.

3) Voeding van reptielen
Reptielen
zijn
wilde,
niet
gedomesticeerde dieren. In totaal
komen meer dan 9.000 soorten
wereldwijd voor. Al deze soorten
hebben eigen specifieke behoeften
met betrekking tot onder andere de
omgevingstemperatuur,
luchtvochtigheid, habitat en voeding.12
Reptielen kunnen worden onderverdeeld in de schubreptielen
(Squamata, waaronder slangen,
hagedissen en wormhagedissen
vallen) en schildpadden, krokodilachtigen en brughagedissen.

Figuur 15A Boa constrictors zijn
ovovivipaar (eierlevendbarend).

Figuur
16B
Een
vervellende
Gargoyle gekko (Rhacodactylus
auriculatus). Bij hagedissen, waar
gekko’s onder vallen, laat de oude
huid in stukken los.
De meeste reptielen planten zich
seksueel voort, sommige soorten
zijn echter in staat om aseksueel te
reproduceren
(parthenogenese).
Aseksuele voortplanting komt o.a.
voor bij verschillende soorten
gekko’s, boa constrictors en
komodovaranen
(Varanus
13,14
komodoensis).
De
meeste
reptielen leggen leerachtige of
kalkschalen
eieren
(ovipaar).
Sommige soorten, bijvoorbeeld alle
boa’s, zijn ovovivipaar (eierlevendbarend) (Figuur 15). Sommige
skinken zijn levendbarend (vivipaar),
14

deze hebben placenta achtige
structuren waardoor de foetus
nutriënten verkrijgt.15
De huid van reptielen groeit niet
mee, daarom moeten ze vervellen
om de oude huid kwijt te raken. Bij
slangen gebeurt dit in één keer,
terwijl bij hagedissen de huid er in
flarden af komt (Figuur 16).
Krokodillen en schildpadden raken
de oude huid per schub kwijt. De
duur van het vervellen verschilt
daardoor veel per soort, van enkele
weken tot 1 dag.
3.1 Metabolisme
Reptielen zijn ectotherm, ze kunnen
zelf
geen
lichaamswarmte
genereren om een vaste lichaamstemperatuur te behouden, ze
regelen deze met behulp van de
omgevingstemperatuur
(thermoregulatie, Figuur 17). Daarnaast zijn
ze ook poikilotherm; ze hebben een
grotere range qua lichaamstemperatuur waar binnen ze kunnen
functioneren (er is een grote
variabiliteit in de bovenste- en
onderste kritieke temperatuur van
soorten). Dit in tegenstelling tot
zoogdieren waarbij de lichaamstemperatuur tussen nauwe grenzen
moet blijven.8,11 Het lichaam van een
dier is afhankelijk van de opname
van energie om alle vitale functies te
kunnen uitvoeren. Als een dier
energie tekort komt (negatieve
energiebalans) zullen vet- en
eiwitreserves
aangesproken
worden. Diersoorten verschillen in

Figuur 17A Deze roodkopvaraan
(Varanus tristis orientalis) regelt
zijn lichaamstemperatuur door te
zonnen onder een warmte lamp
(thermoregulatie) Deze lampen zijn
vaak onmisbaar in het terrarium.
de noodzaak om dagelijks voeding
tot zich te nemen. Soms kan energie
opgeslagen worden in het lichaam
om periodes van schaarste, zoals
een winterrust, te overleven.16 Dit is
ook bij een aantal reptielensoorten
het geval.
De energiebehoefte van reptielen is
doordat
ze
ectotherm
zijn
afhankelijk van de temperatuur (hoe
hoger de temperatuur, hoe hoger
het metabolisme, wat resulteert in
een
hogere
energiebehoefte).
Doordat reptielen minder energie
nodig hebben voor het op peil
houden
van
de
lichaamstemperatuur is het metabolisme
gemiddeld maar een kwart van dat
van een zoogdier van hetzelfde
formaat.11
De
optimale
lichaamstemperatuur is vaak ook
lager dan die van zoogdieren. Voor
veel hagedissen ligt het optimum
tussen 24°C en 35°C. Bij soorten
zoals
de
woestijnleguaan
15

(Dipsosaurus dorsalis), ligt het
optimum hoger, tussen de 35°C en
40°C.17,18 Bij een lage temperatuur
daalt het metabolisme van het
reptiel, waardoor ze minder tot
geen voedsel meer op hoeven te
nemen.
Sommige
volwassen
krokodillen kunnen een half jaar
zonder
eten.19
Met
deze
aanpassingen kunnen reptielen in
het wild wel leven op plaatsen waar
te weinig aanbod van voedsel is
voor bijvoorbeeld zoogdieren en
vogels.
3.2 Vertering
Binnen de reptielen zijn verschillen
in de bouw van het verteringsstelsel,
aangepast op het soort voedsel wat
beschikbaar is in het natuurlijke
habitat.22 Reptielen kunnen op basis
van hun dieet onderverdeeld
worden in carnivoren, herbivoren en
omnivoren (Figuur 18). Door het
lage basale metabolisme verloopt
de vertering van reptielen trager
dan
bij
zoogdieren.
De
omgevingstemperatuur
heeft
invloed op de snelheid van het
verteringsproces.20 Een continue te
lage temperatuur kan problemen
veroorzaken omdat vertering dan
niet plaats kan vinden.21 Over het
algemeen is het verteringsstelsel
vergelijkbaar met dat van andere
hogere gewervelden.
De meeste hagedissen hebben
tanden aan de binnenkant van de
kaak (pleurodont), een aantal (zoals

Figuur
18B
De
chuckwalla
(Sauromalus ater) is een herbivore
hagedis.

Figuur 19A De steppevaraan
(Varanus exanthematicus) is een
carnivoor. Een volwassen muis
wordt in één keer doorgeslikt.
baardagamen
en
kameleons)
hebben tanden in het oppervlak van
de kaak (acrodont). Slangen hebben
altijd
acrodonte
tanden,
schildpadden hebben geen tanden
16

maar een snavelachtige structuur.23
Voedsel wordt vaak in grote stukken
of in zijn geheel ingeslikt (o.a.
slangen) (Figuur 19 en Figuur 20).
De opname van voedingsstoffen
vindt voornamelijk plaats in de
dunne darm. Afvalproducten van de
eiwitstofwisseling worden door de
nieren uitgescheiden. Bij de meeste
soorten
is
urinezuur
het
afvalproduct, in een aantal gevallen
(aquatische soorten zoals moerasschildpadden) is dat ureum.
Reptielen hebben een cloaca, één
opening waar de urinewegen,
endeldarm
en
voortplantingsorganen samen komen. Via de
cloaca vindt dus zowel uitscheiding
van urine en ontlasting plaats als de
paring, geboorte van de jongen of
het leggen van eieren.
3.3 Lichtbehoefte
Een omgevingsfactor die belangrijk
is voor een optimale benutting van
de opgenomen nutriënten, is de
aanwezigheid van UV licht. UV-B
licht (280 – 315 nm) is belangrijk in
het botmetabolisme; zowel een

tekort aan UV licht als een tekort
aan calcium en/of vitamine D3 kan
Metabolic Bone Disease (MBD)
veroorzaken.24 UV licht is onder te
verdelen in UV-A, UV-B en UV-C
licht, waarvan vooral de eerste twee
typen belangrijk zijn voor reptielen.
UV-A kan niet waargenomen
worden door de mens. Veel
reptielen zijn hier echter wel toe in
staat. De waarneming van kleuren is
hierdoor anders en daarom is UV-A
belangrijk in de communicatie
tussen individuen en het herkennen
van prooidieren en ander voedsel25
(Figuur 21). In de natuur wordt een
reptiel voorzien van UV-A en UV-B
licht door de zon, met name
wanneer ze gaan zonnen om
thermoregulatie uit te voeren.26 In
gevangenschap moet, indien de
dieren niet buiten gehuisvest zijn,
UV licht aangeboden worden door
middel van speciale lampen, omdat
UV-B straling niet door glas en de
meeste soorten plastic gaat.27
Reptielen verschillen in de behoefte
aan UV licht. Het benodigd aantal
lichturen is afhankelijk van het

Figuur 20A Een slang, in dit geval een wimperadder (Bothriechis schlegelii),
slikt een muis in zijn geheel in door zijn tanden om en om in de prooi te
zetten en deze zo naar binnen te duwen.
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habitat waar de soort van nature
voorkomt.28 Van veel nacht actieve
dieren, zoals de luipaardgekko
(Eublepharis macularius, Figuur 22),
wordt gedacht dat ze vitamine D3
enkel uit de voeding halen, terwijl
dag actieve soorten (leguanen) wel
behoefte hebben aan UV licht. Van
slangen wordt gedacht dat ze
genoeg vitamine D3 binnen krijgen
door hun dieet van complete
prooien.27 Echter zijn er onderzoeken die onderschrijven dat
slangen wel degelijk baat kunnen
hebben bij UV-B.29 Het effect van
zonlicht op de aanmaak van
vitamine D3 is groter dan het effect
van een UV-B lamp bij groene
leguanen (Iguana iguana, Figuur
23).30,31 Bij Komodo varanen
(Varanus komodoensis) is waargenomen dat UV-B licht op zijn
beurt weer een beter effect heeft
dan het geven van een vitamine D
supplement in de voeding.32 Er is
voor een aantal hagedissen
vastgesteld of ze baat hebben bij UV
licht.33,34,35,36

Figuur 22A Doordat luipaardgekko’s
(Eublepharis macularius) nacht
actief zijn halen ze waarschijnlijk
vooral vitamine D3 uit voeding.

Figuur 23B Wilde groene leguaan
(Iguana iguana) op Curaçao. In de
natuur krijgen deze dieren UV-A en
UV-B via zonlicht.

Figuur 21C In tegenstelling tot mensen zijn reptielen wel in staat om UV-A
straling waar te nemen.
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3.4 Waterbehoefte
Drinkwater is ook voor reptielen van
levensbelang. Water dient als
transportmiddel van vitaminen,
mineralen en nutriënten en is
belangrijk bij de excretie van
afvalstoffen. De hoeveelheid water
die nodig is verschilt per soort. Een
woestijndier heeft minder water
nodig dan een tropische soort.
Sommige soorten kunnen hun
gehele behoefte aan water uit hun
voedsel halen.8 Bij soorten, die
meer water nodig hebben, moet de
manier van aanbieden aangepast
worden aan de soort. Sommige
hagedissen,
zoals
anolissen,
kameleons en gekko’s, drinken pas
nadat ze druppend water zien
(Figuur 24). Deze dieren herkennen
stilstaand water vaak niet en
moeten dus gesproeid worden of
het water moet aangeboden
worden
in
een
‘dripper’.8
Schildpadden, slangen en veel
hagedissen kunnen wel uit een bak
water leren drinken.37 Veel soorten
kunnen het beste een waterbak
aangeboden krijgen ter grootte van
het lichaam, zodat ze de
mogelijkheid hebben hier een bad in
te nemen (Figuur 25). Dit is goed
voor de wateropname, stimuleert
excretie en helpt bij het vervellen
van de huid.8 Het is belangrijk om in
de gaten te houden of het dier ook
daadwerkelijk drinkt. Bij sommige
materialen die gebruikt worden
(zoals plastic waterbakken) kan de
geur en/of smaak van het water

Figuur 24A Deze Gargoyle gekko
(Rhacodactylus auriculatus) drinkt
water van een tak nadat er
gesproeid is.

Figuur 25B Voor veel soorten, zoals
de stralenschildpad (Astrochelys
radiata) is het goed om af en toe
een bad te kunnen nemen.
veranderen waardoor het dier het
niet wil drinken. Een andere
essentiële behoefte naast water is
energie,
om
alle
vitale
lichaamsfuncties uit te kunnen
voeren.
3.5 Energiebehoefte
De
benodigde
energievorm
(eiwitten, koolhydraten of vetten) is
per reptielensoort verschillend en is
afhankelijk van de voedingsvoorkeur
(carnivoor, herbivoor of omnivoor).
Om de energiebehoefte van
ectotherme dieren uit te drukken
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wordt de standaard metabolische
behoefte (SMR) gebruikt. Dit geeft
de energiebehoefte van een vastend
dier in rust aan. De SMR is
afhankelijk van de temperatuur.38,39
De energiebehoefte stijgt bij een
hogere temperatuur, en als het dier
actief is, eet, drachtig is, in de groei
is en bij genezingsprocessen.
3.6 Nutritionele behoefte
De voeding van reptielen moet
eiwitten bevatten voor de opbouw
en het herstel van spierweefsel en
de productie van enzymen en
hormonen. De eiwitbehoefte is
gerelateerd aan kwaliteit en
kwantiteit. Eiwitten in plantaardig
materiaal bevatten vaak niet alle
essentiële aminozuren. Het verschilt
per plantaardig product welke
aminozuren te weinig aanwezig zijn.
Deze aminozuren kunnen aangevuld
worden door een variatie aan
plantaardig materiaal aan te bieden
(Figuur 26). Dierlijke eiwitten
daarentegen bevatten een betere
verhouding
van
essentiële
aminozuren en worden daardoor
gezien als betere kwaliteit eiwitten.
Eiwitten dienen samen met
koolhydraten
en
vetten
als
energiebron.
Welke
gebruikt
worden
hangt
af
van
de
voedselvoorkeur van het reptiel.
Vitaminen en mineralen zijn
essentieel in het dieet, voornamelijk
calcium, vitamine A, C, D en
thiamine (vitamine B). Zowel
tekorten als een overmaat kunnen
problemen veroorzaken Vitamine A

en D zijn vet oplosbaar, B en C water
oplosbaar. In plantaardig materiaal
is vitamine D2 aanwezig, in dierlijke
producten vitamine D3 (Figuur 27).
Deze
laatste
vorm
is
het
6
belangrijkste voor reptielen. Er
worden vaak preparaten gebruikt
om voeders te supplementeren met
vitaminen. Er is weinig bekend over
de juiste manier van het
supplementeren,
het
teveel
gebruiken van deze preparaten kan
echter leiden tot hypervitaminose.

Figuur 26B Bij herbivore soorten
zoals de neushoornleguaan (Cyclura
cornuta) voorkomt een variatie aan
plantaardig materiaal een tekort
aan essentiële aminozuren.

Figuur 27A De gewervelde prooien
die slangen zoals deze groene
boompython (Morelia viridis) eten
bevatten vitamine D3
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3.6.1 Carnivoren
Alle slangen, sommige moerasschildpadden en de meeste
hagedissen zijn carnivoren. Ze
consumeren
gewervelde
(o.a.
muizen, vogels, hagedissen) en/of
ongewervelde prooidieren (o.a.
insecten). Ze hebben een relatief
kort en eenvoudig verteringsstelsel
omdat dierlijke producten makkelijk
verteerbaar zijn. Het dieet bevat
bijna geen koolhydraten, waardoor
ook bijna geen fermentatie met
behulp
van
micro-organismen
plaatsvindt (in tegenstelling tot
herbivoren).8,11,41 Sommige carnivoren zijn voedselspecialisten, ze
eten maar één groep prooidieren
zoals bijvoorbeeld insecten (veel
gekkosoorten) of vis (kousenbandslangen (Thamnophis sp.), Figuur
29). Deze specialisten worden dan
ook wel insectivoren of piscivoren
genoemd. Er zijn ook slangen die
andere slangen eten (ophiophagen).
Hoewel het type geconsumeerde
prooien tussen carnivoren erg kan
variëren is de behoefte aan
eiwitten, vetten en koolhydraten
wel vergelijkbaar. De behoefte aan
eiwitten en vetten is het hoogst,
respectievelijk 30% tot 60% eiwit en
40% tot 70% vet van de totale
calorieënbehoefte41 (Figuur 28). Er
wordt aangenomen dat ‘hele’
gewervelde prooien compleet en
uitgebalanceerd
zijn
qua
samenstelling. Dit geld alleen
wanneer het prooidier goed
doorvoed is en in zijn geheel

Figuur 28 Schematische weergave
van de behoefte aan koolhydraten,
eiwitten en vetten van een
carnivoor.41

Figuur 29D Kousenbandslangen
(Thamnophis sp.) zijn van nature
viseters (piscivoren).
gevoerd
wordt.11,21
Volwassen
gewervelde
prooien
leveren
calcium, fosfor en magnesium via de
botten en sporenmineralen en
vitaminen (waaronder vitamine D3)
via de lever en nieren. Ongewervelde prooien hebben geen
complete samenstelling. Hoewel het
carnivore verteringsstelsel eenvoudig
lijkt
is
het
niet
vanzelfsprekend makkelijk om de
dieren te voorzien van een juist
dieet.11
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De behoefte aan koolhydraten (50%
van metabolische energie (ME)) en
eiwitten (15% tot 35% van ME) is
het grootst in herbivoren, terwijl er
maar een kleine behoefte aan vet is
(<10% van ME) (Figuur 30) De
opname van ruwe vezels ligt tussen
de 15% en 40% van de droge stof
(DS).8 Het dieet van een herbivoor in
gevangenschap bestaat meestal uit
groenten, fruit, bladeren en
grassen.45 De meeste producten
bevatten van zichzelf echter niet de
juiste samenstelling van calcium,
vezels, vitaminen en mineralen.41
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3.6.2 Herbivoren
De meeste landschildpadden en een
paar soorten hagedissen zoals de
groene leguaan (Iguana iguana,
Figuur 31) en de familie doornstaartagamen
(Uromastyx
sp.)
Figuur 32). zijn herbivoor. Ze
hebben een lang verterings-stelsel
in vergelijking met carnivoren, om
het
moeilijk
verteerbare
plantenmateriaal
te
kunnen
verteren. In de dikke darm vindt
microbiële
fermentatie
van
complexe koolhydraten en (niet-)
water oplosbare vezels plaats.11,42
Bij de fermentatie komen kortketenige vetzuren (SCFA’s) vrij die
gebruikt worden als energiebron.38,41,43,44 Jonge herbivoren eten
vaak ontlasting van de oudere
dieren
(coprofagie)
om
de
benodigde micro-organismen in hun
eigen verteringsstelsel te krijgen.22

Figuur 30 Schematische weergave
van de behoefte aan koolhydraten,
eiwitten en vetten van een
herbivoor.8

Figuur 31A De groene leguaan
(Iguana iguana) is een bekende
herbivore hagedis

Figuur 32B Alle doornstaartagamen
(Uromastyx sp.) zijn herbivoor.
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Er is nog niet veel onderzoek gedaan
naar de specifieke behoeften van
veel omnivore reptielensoorten. Tot
meer data beschikbaar is, wordt
daarom geadviseerd om juveniele
dieren een dieet aan te bieden wat
gebaseerd is op vlees.8 Zodra de
groei afneemt wordt hier steeds
meer plantaardig materiaal aan
toegevoegd,
echter
kan
de
omnivoor de rest van zijn leven
kleine hoeveelheden dierlijk voedsel
bij het dieet krijgen.8
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3.6.3. Omnivoren
Veel moerasschildpadden, woudschildpadden
en
hagedissen
consumeren zowel prooidieren als
plantaardig materiaal (Figuur 34 en
Figuur 35). Ze hebben behoefte aan
zowel koolhydraten (50% van ME),
als eiwitten (25% van ME) en vetten
(25% van ME) (Figuur 33). Veel
soorten zijn op jonge leeftijd vooral
carnivoor en worden later meer
omnivoor,
zoals
bijvoorbeeld
moerasschildpadden en baardagamen. Het is niet duidelijk wat
hier het evolutionair en functioneel
nut van is.8 Er wordt gedacht dat
eiwitrijk voedsel nodig is voor de
snelle groei van jonge dieren.46
Moerasschildpadden bijvoorbeeld,
groeien sneller op een dieet wat
25% tot 40% eiwitten bevat dan op
een dieet met 10% eiwit.47,48

Figuur 33 Schematische weergave
van de behoefte aan koolhydraten,
eiwitten en vetten van een
omnivoor.8

Figuur 34A Roodwangschildpadden
(Trachemys scripta) zijn omnivoren

Figuur 35B Sommige gekko’s zoals
de Lygodactylus williamsi eten
naast insecten ook fruit en nectar.
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3.7 Voeding in de praktijk
In de praktijk worden verschillende
voeders gebruikt om het dieet
samen
te
stellen.
Dierlijke
producten die regelmatig gebruikt
worden zijn knaagdieren (konijnen,
cavia’s, ratten, muizen). Deze zijn
levend of dood verkrijgbaar.
Daarnaast worden vaak insecten
gebruikt, in de meeste gevallen
krekels, meelwormen, wasmotlarven en sprinkhanen. Er zijn ook
moriowormen,
rozenkeverlarven,
kakkerlakken, tebowormen, calciumwormen, zeiderupsen, slakken,
bonenkevers, (tropische) pissebedden en erwtenluis verkrijgbaar
waarmee meer gevarieerd kan
worden. Sommige van deze insecten
zijn relatief duur en/of moeilijk
verkrijgbaar (Figuur 36). Voor
voedselspecialisten
worden
bijvoorbeeld verschillende soorten
vis en slakken gebruikt, in het geval
van soorten die andere reptielen
eten ook slangen en hagedissen.
Plantaardige producten die gebruikt
worden zijn (blad)groenten, fruit,
kruiden en grassen en ruwvoer zoals
hooi. Groenten en fruit worden vaak

Figuur 36B Op reptielenbeurzen is
vaak een grote variatie aan
insecten te vinden.
via de supermarkt verkregen.
Kruiden en grassen kunnen geplukt
worden op openbare plaatsen of
zelf
gekweekt
worden
in
plantenbakken. Naast al deze ‘verse
voeders’ is er ook een commerciële
voedermarkt, met producten zoals
pellets, ingeblikte vis/insecten en
gedroogde
kruidenen
bloemenmixen (Figuur 37). Het
aanbod aan commerciële voeders
bestaat uit zowel ‘complete’
voeders
(in
samenstelling
toereikend om op zichzelf gebruikt
worden) en ‘aanvullende’ voeders
(samenstelling incompleet, moet
samen met andere (verse) voeders
gebruikt worden). Daarnaast zijn er

Figuur 37B Er is ook een commerciële voedermarkt met o.a. verschillende
soorten pellets, gedroogde kruiden- en bloemenmix en ruwvoer.
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de
supplementen
die
hoge
doseringen calcium en vitaminen
bevatten en bedoeld zijn om
voeders
te
corrigeren
in
samenstelling. Commerciële voeders
kunnen, mits goed samengesteld en
op de juiste manier gebruikt,
bijdragen aan variatie binnen een
dieet. De hoeveelheid energie
(calorieën) en de samenstelling
moet wel passen bij de behoefte
van het dier. Bij onder andere
schildpadden kunnen pellets een
deel van het dieet vormen. De
grondstoffen die gebruikt worden
voor pellets zijn hetzelfde als die in
de reguliere pet food gebruikt
worden (maïs, vismeel, soja, granen,
etc.), dit resulteert in een kleine
variatie van ingrediënten binnen de
formules. Veel van de eerder
genoemde insecten zijn ingeblikt
verkrijgbaar
(Figuur
38).
Ruwvoeders
worden
ook
aangeboden, zowel los als in de
vorm van pellets, in blokjes en
fijngesneden
materiaal.
Veel
herbivore
hagedissen
en
schildpadden hebben echter weinig
interesse in deze producten en eten
ze alleen als ze vermengt zijn met
verse producten (Figuur 39).8
Voeding voor honden en katten
wordt ook wel gebruikt voor
reptielen. Echter is de samenstelling
hiervan niet geformuleerd voor
reptielen. Alle eerder genoemde
producten
moeten
door
de
reptielenhouder zelf gecombineerd

Figuur 38A Er zijn o.a. een aantal
soorten insecten en garnalen
ingeblikt verkrijgbaar.

Figuur 39A Veel ruwvoeders worden
alleen gegeten als ze vermengt zijn
met verse producten.
worden tot een volwaardig dieet.
Daarbij moeten ook de juiste
vitaminen en mineralen toegediend
worden
door
middel
van
preparaten. De kans op deficiënties
in de voeding is hierdoor hoger. Dit
probleem speelt veel minder bij
slangen omdat deze complete
prooien eten.
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4) Waar gaat het fout?
Verkeerde voeding en huisvesting
worden samen aangewezen als
veroorzaker van meer dan 90% van
de ziekten die voorkomen ( Figuur
40).8 Kennis is belangrijk om
(onbewuste) fouten in de voeding
en huisvesting te voorkomen. De
meerderheid van de reptielenhouders (63,4%) vindt dat ze genoeg
kennis hebben. Een zelfverzekerde
houding is gunstig voor een
adequate aanpak van problemen.
Als houders denken dat ze genoeg
kennis bezitten kan dat echter ook
er voor zorgen dat hun houding in
het vergaren van nieuwe informatie
niet optimaal is. Veel voorkomende
problemen hebben te maken met
verhongering,
ondervoeding,
voedingsdeficiënties
(vooral
calcium, vitamine D3 en vitamine A),
vergiftiging door overdosering van
supplementen en obesitas.8 Exacte
aantallen van voedingsgerelateerde
aandoeningen zijn niet makkelijk te
noemen.
Veel
aandoeningen
worden veroorzaakt door meerdere
factoren binnen de verzorging (zoals
temperatuur, licht en vochtigheid)
die invloed hebben op de
voedselopname en vertering.11
Problemen kunnen optreden als er
onvoldoende voorzien wordt in de
waterbehoefte. Dehydratie komt
veel voor, het ontstaat bij verkeerde
wijze van het aanbieden van water
of bijvoorbeeld bij anorexia (niet
eten).8 Een continue te lage
temperatuur kan problemen

Figuur 40B Door fouten in voeding
en huisvesting kunnen ernstige
problemen ontstaan zoals de
vervorming van het schild bij deze
roodwangschildpad
(Chrysemys
scripta elegans)
veroorzaken als ondervoeding,
omdat
er
geen
vertering
21
plaatsvindt.
Moerasschildpadden
hebben relatief vaak last van een
tekort aan vitamine A, wat
veroorzaakt wordt door een
eenzijdig dieet. Veel mensen voeren
moerasschildpadden
vlokreeftjes
(gammarus), echter bevatten deze
vaak geen of veel te weinig vitamine
A.40
De dierenartsen die meegewerkt
hebben
aan
het
onderzoek
noemden vooral MBD, legnood en
weerstandsvermindering als de
meest
geziene
gezondheidsproblemen. De meest ervaren
gezondheidsproblemen door de
reptielenhouders
zijn
MBD,
vitaminen overmaat of tekort,
obstructies, anorexia, jicht en
ondervoeding. Een aantal worden
toegelicht.
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GEZONDHEIDSPROBLEEM: Metabolic Bone Disease (MBD)
MBD komt naar voren als de meest ervaren aandoening door
reptielenhouders. Het is ook volgens de literatuur een van de meest
voorkomende voedingsproblemen bij reptielen in gevangenschap.49 MBD is
een verzamelnaam voor aandoeningen aan het skelet die geassocieerd worden
met veranderingen in de calcium en fosfor homeostase van het dier.50 Deze
aandoeningen zijn; rachitis, osteomalacie, osteopenie, osteo-porose, fibreuze
osteodistrofie, hypocalciëmie en Nutritionele Secundaire Hyperparathyroïdie
(NSHP).51,52 De ziekte wordt meestal veroorzaakt door langdurige deficiënties
van calcium, vitamine D3 of een overmaat van fosfor in de voeding.10 Botten
bestaan metabolisch gezien niet uit ‘vast’ weefsel, maar functioneren als een
reservoir van o.a. calcium en fosfor.53 Bij een tekort aan calcium wordt calcium
geabsorbeerd uit de botten of de darmen.54 Een tekort aan calcium in de
botten leidt tot verzwakte botten (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
enmerken van MBD zijn verdikkingen van bindweefsel op de buitenkant van
het bot, op de plaatsen waar de dichtheid lager is. Dit ontstaat om de
weekheid van de botstructuur te compenseren. Deze botten zijn erg gevoelig
voor fracturen.49 Andere symptomen die waargenomen kunnen worden zijn
tremoren (trillingen) van de tenen, schokkerige manier van voort-bewegen,
sloom gedrag, heel zachte onderkaak, knik(ken) in de staart en opgezwollen
ledematen.55 Een licht geval heeft nog nauwelijks zichtbare symptomen en kan
nog behandeld worden door het dieet en de huisvesting te optimaliseren. In
een zwaar geval, waarbij ook vergroeiingen duidelijk zichtbaar zijn (Figuur 42),
kan een behandelplan gestart worden. Als snel gereageerd wordt kan MBD
enigszins behandeld worden, echter zijn de aanwezige misvormingen meestal
blijvend. Ook kunnen de nieren blijvend aangetast zijn door neergeslagen
calciumfosfaat.55

Figuur 41E Een baardagaam (Pogona vitticeps)
met MBD heeft een dermate zwakke
botstructuur dat de schedel buigzaam is.

Figuur 42E Een ernstig geval van MBD bij een
groene leguaan (Iguana iguana). De ruggengraat
is vergroeid. Deze misvorming is blijvend.
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GEZONDHEIDSPROBLEEM: Obesitas (overgewicht)
Obesitas is aan de orde als het dier 15% tot 20% zwaarder is dan het ideale
gewicht.56 Te zwaar worden heeft verschillende oorzaken. Zoals al eerder
beschreven zijn reptielen ectotherme dieren. Doordat ze zelf geen
lichaamswarmte genereren is de energiebehoefte relatief laag; ze hebben
maar ongeveer 10% nodig van de hoeveelheid voer benodigd voor een
warmbloedig dier van dezelfde grootte. Daarnaast hebben reptielen in
gevangenschap minder beweging omdat ze minder of niet hoeven te jagen.
Sommige soorten slaan van nature vet op voor periodes waarin de
voortplanting of een winterrust plaatsvindt. Als deze activiteiten echter niet
plaatsvinden zal deze vetopslag accumuleren. Ook kunnen er fouten gemaakt
worden door de eigenaar in kwaliteit en kwantiteit van de voeding. Voor
mensen is het moeilijk voor te stellen dat een reptiel weken zonder eten kan
waardoor ze te vaak kunnen gaan voeren. Daarnaast is het dieet wat in
gevangenschap gegeven wordt vaak hoger in calorieën dan in het wild het
geval zou zijn.57 Obesitas veroorzaakt de vervetting van organen, wat
resulteert in een mindere orgaanwerking en lage vruchtbaarheid.58

GEZONDHEIDSPROBLEEM: Beten door prooidieren
Veel carnivoren worden gevoerd met levende prooidieren, zoals muizen,
ratten, hamsters, cavia’s en konijnen. Deze dieren zijn echter ook in staat om
het reptiel te beschadigen. Dit kan doordat de prooidieren aan het reptiel gaan
knagen, dit gebeurd voornamelijk als ze niet opgegeten worden maar wel in
het verblijf aanwezig blijven. Ook kunnen ze bijten uit verdediging als ze
gepakt worden door het reptiel maar deze er te lang over doet om de prooi te
doden. De ontstane verwondingen kunnen zeer ernstig zijn.8,51 Beten kunnen
natuurlijk voorkomen worden door geen levende prooien te voeren. Dit
verdiend dan ook de voorkeur. Echter accepteren niet alle carnivoren dood
voedsel en zullen sommige dieren dus langzaam aangewend moeten krijgen
om dode prooien te eten.8 De behandeling van de wonden bestaat uit spoelen
om de wond schoon te maken. Bij ernstige (grote en/of diepe) wonden moet
de behandeling onder verdoving plaatsvinden.

SYMPTOMEN VAN PROBLEMEN
Het herkennen van symptomen is belangrijk voor een adequate aanpak van
problemen. Naast uiterlijke gezondheidskenmerken zijn diarree en anorexia
(niet willen eten) symptomen. Anorexia kan ook veroorzaakt worden door het
verkeerd aanbieden van voedsel. Voedsel kan te groot of te klein zijn, niet het
goede soort voedsel zijn, op de verkeerde momenten aangeboden worden
(dag- en nacht actieve soorten), of op de verkeerde plek (boombewoner of
grondbewoner), waardoor het niet opgenomen wordt. Als er vermoeden is
van een probleem moeten al deze punten nagelopen worden.8
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4.1 Samenstelling dieet
Er is gevraagd aan reptielenhouders
hoeveel invloed de verkrijgbaarheid
van voedsel heeft op het
samenstellen van het dieet.
Opvallend is dat relatief veel
reptielenhouders die aangeven
genoeg kennis te hebben het dieet
onafhankelijk van de verkrijgbaarheid samenstelt (31%) (Figuur
43). Dit kan wijzen op de wil om
moeite te doen voor variatie in het
dieet door het toevoegen van
‘speciale’ onderdelen die minder
makkelijk verkrijgbaar zijn.
Van de reptielenhouders gebruikt
het
merendeel
supplementen
(72,3%). De hoeveelheid calcium en
vitaminen die toegevoegd wordt is
bij de meeste echter willekeurig,
slechts 15,10% gebruikt een
afgemeten dosis. Dit kan op
onwetendheid op het gebied van
supplementatie. Insecten worden
vaak bepoederd door middel van
‘dusting’
(55%
van
de
respondenten). Bij dusting worden
insecten in een dicht zakje of bakje
gedaan met supplementen erbij.
Dan wordt er geschud zodat het
poeder aan de insecten blijft
plakken. De hoeveelheid kan hierbij
echter afhangen van hoeveel
supplement de houder toevoegt, de
grootte van het insect (oppervlakte)
en hoe ‘plakkerig’ het poeder is. Te
veel of te weinig supplementatie
veroorzaken aandoeningen als MBD

en een tekort of overmaat aan
vitaminen.
Bij de samenstelling van het dieet
moet ook rekening gehouden
worden met veranderingen zoals
een veranderende energiebehoefte.
De meeste reptielenhouders passen
het dieet aan op veranderingen in
behoeften. Het dieet wordt
voornamelijk aangepast bij extra
energiebehoefte door bijvoorbeeld
dracht of ziekte (81%) en op de
grootte van een dier (71%). Ook
wordt rekening gehouden met
obesitas (61%), leeftijd van het dier
(54%) en het minste aantal past het
dieet aan op basis van het gewicht
(52%) ( Figuur 44).
wel genoeg kennis
niet genoeg kennis

Figuur 43 De afhankelijkheid van
reptielenhouders van de verkrijgbaarheid van voedsel in de
samenstelling van het dieet.
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Vrijwel iedereen controleert of het
aangeboden voedsel ook daadwerkelijk opgegeten is (95%), als dit
niet het geval is verwijderd 80% dit
uit het verblijf van het dier. Dit geeft
aan dat veel houders waarschijnlijk
op de hoogte zijn van het risico op
beten door prooidieren en/of weten
dat voedselresten een bron van
bacteriën en schimmels kunnen
vormen.
Van de reptielenhouders had 29,8%
één of meer reptielen met
gezondheidsproblemen op het
moment dat de enquête ingevuld
werd. Carnivoren en herbivoren
hebben vaak last van specifieke
problemen. Omnivoren zijn zowel
gevoelig voor de gezondheidsproblemen die voorkomen bij
carnivoren als herbivoren.8,41,59

Figuur 44A Jonge dwergkameleon
(Rieppeleon brevicaudatus). Jonge
dieren hebben meestal meer
energie nodig dan volwassen
dieren. Hier moet het dieet op
aangepast worden.

Figuur 45A Bij het enkel voeren van
jonge prooidieren zoals jonge
ratten kan een calciumtekort
ontstaan.
4.2 Problemen bij carnivoren
Zoals eerder gezegd spelen er
minder problemen bij carnivoren die
hele gewervelde prooien eten. Dit
geldt echter alleen als deze goed
doorvoed zijn.11,21 Als prooidieren
overgewicht
hebben
is
de
samenstelling van nutriënten anders
door het hoge vetgehalte. Als enkel
deze dieren gevoerd worden kan dat
leiden tot voedingsdeficiënties. Dit
is ook het geval bij het enkel voeren
van enkel jonge prooidieren, die een
tekort hebben aan calcium doordat
het skelet hier minder van bevat
Fout!
Verwijzingsbron
niet
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evonden.). Insectivoren vormen
een uitdaging in het voorkomen van
deficiënties ( Figuur 46). In de
natuur eten deze soorten vaak een
grote variatie aan insecten. Het
aanbod commercieel gekweekte
onge-wervelden is een stuk minder
divers, waardoor er risico is op
voedingsdeficiënties.33,60,61,62,63.
Commercieel gekweekte ongewervelden zijn niet uitgebalanceerd. Ze
hebben
vaak
een
slechte
30

calcium:fosfor
verhouding,
en
bevatten meestal niet genoeg
nutriënten.11 Voor reptielen wordt
een calcium:fosfor ratio verhouding
van 2:1 aanbevolen.55 Om de
voedingswaarde
te
verhogen
kunnen insecten eerst ‘gegutload’
worden (gevoerd met o.a. fruit,
groente, dierlijke eiwitten samen
met calcium en vitaminen) voordat
ze gevoerd worden aan de
reptielen.11 Er zijn ook kant en klare
gutload producten op de markt. Om
tekorten aan te vullen kunnen
insecten bepoederd worden met
een calcium- en vitaminepreparaat.
Een dieet van een zo groot
mogelijke
variatie
aan
zelf
gekweekte insecten lijkt het meest
ideaal om voedingsproblemen te
voorkomen.64
Zelf
gekweekte
insecten kunnen door de houder
goed opgekweekt worden met de
juiste voeding.65
Van de reptielenhouders binnen het
onderzoek voert 45% ‘standaard’
levende insecten zoals krekels,
sprinkhanen,
fruitvliegen,
meelwormen,
moriowormen,
rozenkeverlarven en wasmot-larven.
Daarnaast voert 21% minder
standaard
insecten
zoals
kakkerlakken,
tebowormen,
calciumwormen,
zeiderupsen,
slakken, bonenkevers en erwtenluis.
Het aantal houders dat minder
standaard insecten voert is relatief
laag,
wat
kan
duiden
op
onwetendheid over het belang van

Figuur 46A Insectivoren zoals de
panterkameleon (Furcifer pardalis)
hebben een grotere kans op een
inadequaat dieet.
variatie in het dieet. In totaal wordt
bij insecten door 55% van alle
reptielenhouders gutloading toegepast. Bij de standaard levende
insecten wordt door 65,4% van de
respondenten gutloading toegepast,
tegenover 78,4% bij de minder
standaard
insecten.
Levende
voedseldieren worden het meest
gekocht
bij
een
terrariumspeciaalzaak
(39%).
Daarnaast
worden ze ook gekocht bij gewone
dierenspeciaalzaken (27%) of via
een web shop (15%). 38% van de
reptielenhouders
kweekt
zelf
voedseldieren.
4.3 Problemen bij herbivoren
Herbivoren krijgen problemen met
de vertering als het dieet meer dan
12% vet bevat (ongeacht de bron
van dit vet).8 Het dieet van een
herbivoor in gevangenschap bestaat
meestal uit groenten, fruit, bladeren
en
grassen.45
In
sommige
voedermiddelen
zijn
oxalaten
aanwezig (anionen van oxaalzuur),
o.a.
in
spinazie,
erwten,
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aardappelen en rabarber. Oxalaten
binden
calcium
en
sporenelementen, waardoor deze niet
meer opgenomen kunnen worden
door het dier. Bij frequent voeren
en in combinatie met een minimaal
calcium aanbod kan hierdoor een
tekort
aan
mineralen
en
41
sporenelementen ontstaan.
Het
teveel voeren van (boeren) kool,
mosterd en andere kruisbloemige
planten kan ook tot problemen
leiden. Deze bevatten goitrogenen,
die de werking van de schildklier
kunnen verstoren met als gevolg
hypothyreoïdie
(tekort
aan
41
schildklierhormonen). Als basis van
het voedsel worden vaak slasoorten
gebruikt, bij sommige hagedissen en
veel schildpadden is het echter
belangrijk dat ook meer vezelrijke
producten (grassen en hooi)
onderdeel zijn van het dieet (Figuur
47). Alle groenten en fruit moeten
gewassen worden om eventuele
bestrijdingsmiddelen te verwij-

Figuur 47A Bij veel soorten
schildpadden zoals de sporenschildpad (Centrochelys sulcata)
moet het dieet vezelrijke producten
als grassen en hooi bevatten.

Figuur 48B Bij het gebruik van
pellets is de wateropname via het
voer relatief laag.
deren. Langdurig voeren van
ongewassen producten kan op lange
termijn leiden tot intoxicatie.8
4.4 Commerciële voeding
gebruiken?
Er zijn voeders op de markt gebracht
speciaal voor reptielen. Echter is het
de vraag of deze ook daadwerkelijk
voorzien in de verschillende
behoeften. Zo hebben sommige
producten
geen
toegevoegde
essentiële vitaminen of mineralen,
of het proces van extruderen
(130°C) en pelleteren (60°C)
vernietigd
door
de
hoge
temperaturen een deel van de
vitaminen.8 Pellets bevatten weinig
water (10% tot 12%) in vergelijking
met vers voedsel (zoals groente,
fruit, goed doorvoede prooidieren)
waardoor de wateropname via het
voer bij het gebruik van pellets laag
is (Figuur 48). Hier moet rekening
mee gehouden worden door op een
andere manier water te verstrekken.
Ook honden en kattenvoer kan
worden gebruikt. Deze zijn echter
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niet altijd veilig voor reptielen.
Kattenvoer
kan
bijvoorbeeld
geformuleerd zijn om zure urine te
produceren (ter voorkoming van
urineweg-problemen), zure urine
vergroot echter de excretie van
calcium in de urine.8 Jonge reptielen
zouden dus in theorie een calcium
deficiëntie kunnen krijgen als deze
producten langdurig te veel gevoerd
worden. Langdurig voeren van
voeding voor honden en katten
wordt wel met meer problemen
geassocieerd, zoals schildvergroeiing
bij schildpadden. Echter is er weinig
bekend over deze problemen.8
Producten die bedoeld zijn voor
humane consumptie, honden en
katten of speciaal voor reptielen
kunnen wel gebruikt worden maar
er moet rekening gehouden worden
met het feit dat de samenstelling
erg kan variëren.11 Daarnaast moet
er op gelet worden dat het soort
voeding past bij de voedselvoorkeur
van de reptielensoort.
Slechts
29,5%
van
de
reptielenhouders
binnen
het
onderzoek gebruikt commerciële
reptielenvoeding en 33,8% is
helemaal niet bekend met deze
voeders (Figuur 49). In totaal vindt
maar 16,9% dat de huidige
reptielenvoedermarkt redelijk is,
hierbij wordt aangegeven dat
verbetering zeker mogelijk is.
Van de 12 dierenspeciaalzaken
hebben 9 een enigszins negatieve
houding tegenover commerciële

Figuur 49A Veel reptielenhouders
(33,8%) zijn niet bekend met het
gebruik van commerciële voeders.
voeding; het word onnatuurlijk en
onbetrouwbaar genoemd en/of niet
gezien als hoofdvoeding. De 3
overige dierenspeciaalzaken zijn
positiever, tenzij er aan bepaalde
voorwaarden
voldaan
wordt.
Commerciële
reptielenvoeders
worden wel door in totaal 9 winkels
verkocht (75%).
Onder de 7 dierenartsen zijn er 4 die
niet of nauwelijks bekend zijn met
de commerciële voedermarkt voor
reptielen. De andere dierenartsen
vinden de markt matig tot slecht.
Binnen het onderzoek zijn 55
commerciële voeders bekeken.
Opvallend na het bekijken van de
etiketten was dat de samenstelling
van
voeders
voor
dezelfde
doelgroep onderling erg kan
verschillen. Ook de hoeveelheid
toegevoegde
vitaminen
en
mineralen verschilt per merk en
product. Veel producten hadden
(voor zover terug te vinden op het
etiket) geen toegevoegde vitaminen
en mineralen. Op veel etiketten is te
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weinig informatie te vinden om een
compleet
beeld
van
de
samenstelling te kunnen vormen.
Een aantal producten waren al
beschimmeld voor het openen van
de verpakking. Het is niet duidelijk
onder
welke
wetgeving
de
commerciële voeders voor reptielen
vallen die op de Nederlandse markt
zijn. Na navraag bij het Ministerie
van Economische Zaken is er tot op
het moment van schrijven nog geen
antwoord gegeven op de vraag
onder welke wetgeving reptielenvoeders vallen die in Nederland
geïmporteerd worden.
4.5 Alles op een rijtje
Naast de samenstelling van het
dieet is het belangrijk dat de
watervoorziening goed afgestemd
wordt op de soort. Ook de
omgevingsfactoren temperatuur en
licht zijn belangrijk voor een
optimaal metabolisme en vertering.
De gezondheidsproblemen ervaren
door
reptielenhouders
komen
grotendeels overeen met de vaak
genoemde problemen in de
literatuur. De meest ervaren
problemen zijn MBD en vitaminen
overmaat of tekort. MBD wordt
door zowel de dierenartsen als
reptielenhouders
het
meest
genoemd.
Het
risico
op
hypervitaminose en MBD is hoger
bij het verkeerd gebruiken van
preparaten. Slechts 15,1% van de
reptielenhouders gebruikt een
afgemeten dosis bij het gebruiken

Figuur 50A Slechts 15,1% van de
reptielenhouders gebruikt een
afgemeten dosis vitamine- en
mineralensupplementen.
van supplementen, het overgrote
deel (84,9%) gebruikt dus een
willekeurige hoeveelheid. Dit kan
duiden op onwetendheid op het
gebied van supplementatie. Verder
onderzoek naar de behoeften van
reptielen en samenstelling van
preparaten is daarom nodig.
Insectivoren en herbivoren hebben
de grootste kans op inadequate
voeding door de samenstelling van
hun dieet. Aanbeveling is om
ongewervelden te gutloaden en/of
zelf te kweken en een grote variatie
aan soorten aan te bieden. Slechts
21% van de reptielenhouders voert
minder standaard levende insecten,
tegenover 45% die standaard
insecten voert. 38% kweekt zelf
voedseldieren. Als het gaat om
variatie kan er dus zeker nog een
verbeterslag gemaakt worden. De
reden dat de minder standaard
insecten minder vaak gevoerd
worden kan samenhangen met de
verkrijgbaarheid. Daarnaast zijn
deze vaak wat duurder dan de
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standaard insecten. Het ligt dus aan
de houding van de reptielenhouder
of hij meer tijd en/of geld wil
investeren om deze insecten te
voeren. Veel reptielenhouders die
aangeven genoeg kennis te hebben
zijn bij het samenstellen van het
dieet niet afhankelijk van de
verkrijgbaarheid van voedsel (31%).
Gutloading wordt in totaal maar
door iets meer dan de helft van de
reptielenhouders toegepast (55%),
en dan voornamelijk bij de minder
standaard insecten. Dit duidt op
onwetendheid bij houders op het
gebied van gutloading. De houders
die minder standaard insecten
voeren hebben waarschijnlijk meer
kennis van het nut van een
gevarieerde voeding en gutloading
waardoor deze het vaker toepassen.
Bij herbivore hagedissen is variatie
van voeders ook belangrijk,
aangevuld met de juiste vitaminen
en mineralen. Er moet goed
ingelezen worden over schadelijke
stoffen als oxalaten, goitrogenen en

Figuur 51B Als reden voor een
negatieve
houding
tegenover
commerciële voeders wordt de
onnatuurlijke vorm genoemd.

bestrijdingsmiddelen bij het gebruik
van groente en fruit. Slechts 29,5%
van de reptielenhouders gebruikt
commerciële
reptielenvoeders.
Zowel
de
houding
van
reptielenhouders, dierenartsen als
dierenspeciaalzaken is overwegend
negatief tegenover commerciële
reptielenvoeders.
De
grootste
oorzaken die hiervoor genoemd
worden zijn onbetrouwbaarheid
en/of slechte houdbaarheid van het
product en de onnatuurlijke vorm
van producten (Figuur 51). 33,8% is
niet bekend met commerciële
voeding. Dit kan komen doordat dit
slangenhouders zijn. Voor slangen
zijn er weinig producten op de
markt. Waarschijnlijk is hier minder
vraag voor omdat het enkel voeren
van complete prooien weinig
problemen oplevert. Ook kan het zo
zijn dat houders een sceptische
houding hebben tegenover de
producten en het daarom niet uit
willen proberen. Met de indruk van
de producten in het onderzoek
wordt deze mening alleen maar
versterkt. Bij het verdiepen in de
markt, de samenstelling van de
producten en de vorm waarin ze
voorkomen loopt men snel tegen
vragen aan. Er zijn weinig
onderzoeken te vinden waarin deze
producten getest zijn op acceptatie
en samenstelling. Ook is vaak niet
duidelijk waar de fabrikanten de
samenstelling van hun producten op
baseren. Commerciële voeders
(zowel bedoeld voor reptielen als
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voor honden en katten) kunnen
onderdeel uitmaken van een dieet,
echter niet als hoofdvoeding. Het
kan dus wel gebruikt worden om
meer variatie aan te bieden. Echter
moet de houder zelf kritisch zijn op
de samenstelling en vorm en of deze
geschikt zijn voor het dier in
kwestie. Er is meer onderzoek naar
de precieze samenstelling nodig om
de kwaliteit van de commerciële
reptielenvoeders vast te kunnen
stellen.
De meeste reptielenhouders passen
het
dieet
aan
bij
extra
energiebehoefte door dracht of
ziekte (81%), op het formaat van het
dier (71%) en bij obesitas (61%).
Slechts iets meer dan de helft past
het dieet aan op leeftijd of gewicht
(respectievelijk 54% en 52%). Dat er
minder gekeken wordt naar leeftijd
en gewicht kan verklaard worden
doordat er eerder rekening wordt
gehouden met het formaat van het
dier. Het formaat kan echter
verschillen bij dezelfde leeftijd en er
wordt wel aanbevolen om jonge
dieren meer voeding te verstrekken
dan volwassen dieren (Figuur 52).
Het gewicht is niet bij alle reptielen
eenvoudig te bepalen omdat ze
daarvoor gevangen moeten worden.
De verwachting is dat vooral
schildpadhouders rekening houden
met het gewicht van hun dieren
omdat
schildpadden
vaak
makkelijker te wegen zijn dan veel
hagedissoorten(Figuur 53). Vrijwel
alle
reptielenhouders
(95%)

controleert of het aangeboden
voedsel opgegeten is en 80%
verwijdert niet opgegeten voedsel
uit het verblijf. Dit is een goede
zaak, het duidt erop dat houders
weten dat achtergebleven voedsel
kan zorgen voor ziektekiemen en/of
in het geval
van levende
prooidieren, ze weten dat deze het
reptiel kunnen beschadigen door
beten.

Figuur 52B Deze jonge geelkop
landschildpad
(Indotestudo
elongata) heeft een hogere
energiebehoefte door de groei.

Figuur 53A Schildpadden zoals deze
vierteenlandschildpad (Agrionemys
horsfieldii) zijn vaak eenvoudig te
wegen.
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5) Aanbevelingen
Zoals al meerdere malen benadrukt
is, is het voor een goede
voorbereiding
belangrijk
dat
mensen die aan reptielen willen
beginnen (of al reptielen houden
maar andere soorten willen
aanschaffen) zich goed inlezen in de
soort die ze willen gaan houden. Op
deze manier kunnen problemen
(ook op de langere termijn)
voorkomen worden. Als blijkt dat er
heel weinig tot geen informatie
beschikbaar is over een specifieke
soort moet er serieus overwogen
worden om deze niet aan te
schaffen.
De houding van de reptielenhouder
moet open en nieuwsgierig zijn, met
de wil om bij te leren. Ook als je
dieren al een lange periode verzorgt
blijft het nuttig om up-to-date te
blijven
omtrent
nieuwe
ontwikkelingen op dit gebied. Door
sommige
respondenten
werd
aangegeven dat ‘het eigenlijk niet
mogelijk is om te zeggen dat je
genoeg kennis hebt omdat er nog
zoveel onbekend is op het gebied
van reptielen.’ Er zijn verschillende
manieren om aan informatie te
komen. De bronnen die het meest
gebruikt worden door de reptielenhouders in het onderzoek zijn
andere reptielenhouders, internetsites en boeken (Figuur 54). Andere
reptielenhouders raadplegen is een
makkelijke, snelle en mogelijk
betrouwbare manier om aan
informatie te komen. Dit wijst ook

Figuur 54A Boeken kunnen een
waardevolle bron van informatie
zijn.
op veel houders die openstaan om
kennis te vergaren en te delen met
anderen. Dit in plaats van uit eigen
kennis te handelen Tegenwoordig
gebruiken heel veel mensen
internet. Via forums en sociale
media is het in contact komen met
andere reptielenhouders over de
hele wereld een stuk gemakkelijker
geworden. Internetsites zijn ook een
makkelijke bron van informatie.
Echter geldt wel dat het niveau van
de discussies en websites erg kan
variëren en er dus kritisch gekeken
moet worden naar de betrouwbaarheid van de bron. Een gevaar
van het onderling verspreiden van
informatie
is
de
kans
op
communicatiestoornissen.
Door
verkeerde
interpretatie
kan
(onbewust) foutieve informatie
doorgegeven worden. Er zijn op
internet stappenplannen te vinden
(o.a. op websites van universiteiten)
voor het beoordelen van de
betrouwbaarheid van internetbronnen.
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Het is erg nuttig om ook boeken en
wetenschappelijke artikelen te
gebruiken, artikelen zijn ook via
internet vaak (deels) te lezen (. Deze
bronnen
zijn
meestal
door
meerdere mensen nagekeken op
inhoud. Via verenigingen en forums
gerelateerd aan het houden van
reptielen zijn vaak aanbevelingen
voor goede boeken te vinden. Er
wordt door de reptielenhouders
binnen het onderzoek echter
redelijk weinig gebruik gemaakt van
verenigingen als het gaat om het
vergaren van kennis. Hier kan nog
een verbeterslag in gemaakt worden
omdat verenigingen een belangrijke
rol kunnen spelen in het verzamelen
van informatie en het controleren
van de betrouwbaarheid van
bronnen. Op pagina 41 van deze
brochure is een overzicht te vinden
van aanbevolen bronnen.
In deze brochure zijn checklists
opgenomen om te helpen bij het
vergaren van voldoende kennis. Op
verschillende
gebieden
is
aangegeven waar allemaal over
nagedacht en rekening mee
gehouden moet worden bij het
houden van reptielen.

Met dank aan:
Dierenspeciaalzaken
Animal Attraction Amsterdam
Avonturia Den Haag
De Kameleon Tilburg
De Patrijs Almere
Green-Nature Deventer
Jeff’s Reptishop Arnhem
Klaas Tilman Assen
Pet’s Place Nijmegen
PETS&CO de Bruijn Hulst
Reptileshop Repticura
Terrariumspecialist Overloon
Zoo-logisch Utrecht
Dierenklinieken
Dierenarts Kik Nieuwegein
Dierenartsenpraktijk Breda e.o.
Dierendokters Den Bosch
Dierenkliniek Broerdijk Nijmegen
Dierenkliniek De Langstraat
Waalwijk
Dierenkliniek Den Herd Tilburg
Dierenkliniek Hoofdstraat
Driebergen
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Checklists
Checklist Kennis
 Heb je je ingelezen met behulp van internetsites, boeken, artikelen etc.
over het houden van reptielen in het algemeen?
 Heb je contact gezocht met andere reptielenhouders om hun ervaringen
met het houden van reptielen te horen?
 Heb je geïnventariseerd wat de kosten zijn van de aanschaf van het dier,
de huisvesting en zaken als de benodigde verlichting?
 Heb je geïnventariseerd wat de jaarlijkse kosten van verlichting, voeding,
eventuele verwarming, etc. zijn na aanschaf van het dier?
 Welke soort wil je (gaan) houden, afhankelijk van persoonlijke voorkeur,
budget en beschikbare ruimte?
 Weet je de wetenschappelijke naam van deze soort? (Specifieker dan
een Nederlandse naam en vaak is er meer informatie te vinden als
gezocht wordt op de wetenschappelijke naam)
 Waar ga je het dier aanschaffen? Wat is de achtergrond van het dier en
hoeveel kennis heeft de verkoper van het dier?
 Ben je op de hoogte van de CITES wetgeving en wat dit inhoudt voor de
soort die je wil gaan houden?
 Ben je bereid up-to-date te blijven als het gaat om nieuwe ontwikkeling
op het gebied van reptielen?

Checklist huisvesting
 Hoeveel dieren ga je aanschaffen? Kunnen ze samen gehuisvest worden?
Wil je met de dieren gaan kweken?
 Wat zijn de minimale afmetingen die aanbevolen worden voor de soort?
Kun je hier aan voldoen?
 Wat voor soort huisvesting wil je? (Materiaal, hoeveel ventilatie, soort en
hoeveelheid bodembedekking)
 Wat zijn de optimale temperatuur en relatieve luchtvochtigheid voor de
soort? Hoe ga je de luchtvochtigheid regelen?
 Wat zijn de habitatseisen van de soort, afgeleid van het natuurlijke
biotoop?
 Welk soort licht is belangrijk voor de soort en wat voor lampen heb je
hier voor nodig? Hoe bevestig je deze lampen?
 Bereik je de optimale temperatuur met deze lampen?
 Hoeveel lichturen heeft het dier nodig? Moet er rekening gehouden
worden met seizoenen?
 Hoe moet drinkwater aangeboden worden, aangepast op de soort?
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Checklist gezondheid
 Weet je de uiterlijke kenmerken om de gezondheid van een reptiel te
beoordelen?
 Heb je je ingelezen over de meest voorkomende gezondheidsproblemen
bij reptielen, hoe je deze kunt herkennen en kunt voorkomen?
 Heb je je specifiek ingelezen welke gezondheidsproblemen bij de soort
een risico vormen?
 Is er een gespecialiseerde dierenarts in de buurt waar je heen kan bij
problemen met het dier?
 Heb je de kosten van een bezoek aan een dierenarts geïnventariseerd en
ben je bereid deze te betalen als er iets mis is?

Checklist voeding
 Ben je bewust van de lagere energiebehoefte van reptielen t.o.v.
zoogdieren?
 Ben je bewust van het belang van UV-A licht voor het herkennen van
voedsel?
 Ben je bewust van het belang van een goed botmetabolisme? (UV-B
licht, calcium:fosfor ratio, vitamine D3)
 Bij het voeren van niet-complete prooien: Welke supplementen ga je
gebruiken om de verkeerde calcium:fosfor ratio te compenseren?
 Is de soort een carnivoor, herbivoor of omnivoor? Welke
voedingsbehoeften en valkuilen horen hier bij?
 Wat is het natuurlijke dieet van de soort in kwestie?
 Wat zijn de ervaringen van andere houders met de voeding van deze
soort? (Wat voeren ze en wat zijn de voor- en nadelen hiervan)
 Welke onderdelen wil je zelf opnemen in het dieet?
 Hoe ga je aan deze onderdelen komen? Kun je ze ergens kopen, wil je
zelf voedseldieren en/of voederplanten gaan kweken?
 Ben je bereid om extra moeite te doen voor moeilijk verkrijgbare en/of
duurdere producten om de variatie in het dieet te verhogen?
 Ben je bewust van het nut van gutloaden van insecten?
 Ben je bewust van veranderende behoeftes bij dracht, ziekte, herstel etc.
en pas je hier het dieet op aan?
 Controleer je of de verstrekte voeding daadwerkelijk opgegeten wordt?
Als je minimaal 80% van de vragen kunt beantwoorden heb je een aardig
compleet beeld van de behoeftes van de soort in kwestie. Als er echter veel
vragen onbeantwoord blijven omdat de kennis niet voor handen is moet
serieus overwogen worden om het dier niet aan te schaffen.
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Verenigingen & internetsites
 Dierenwelzijnsweb
http://www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb/Pages/default.aspx
 Europese Slangenvereniging http://www.snakesociety.nl/
 KVN (Kameleon Vereniging Nederland) http://www.de-kvn.nl/
 Lacerta (Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde)
http://www.lacerta.nl/
 Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging. http://www.trionyx.nl/
 Reptielen database http://www.reptile-database.org/
 SATO (Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties)
http://www.satonederland.nl/SATO.aspx
 SDGL (Stichting Doelgroep Groene Leguanen) Kennis centrum voor
herbivore hagedissen. http://www.sdgl.org/
 Stichting PVH (Platform Verantwoord Huisdierbezit)
http://www.huisdieren.nu/
 TERRA (Vereniging voor Terrariumkunde en herpetologie)
http://www.terravzw.nl/
 Website met gezondheidscheck reptielen (engels)
http://exoticpets.about.com/cs/reptilesgeneral/ht/pickingreptile.htm
 Website met informatie over het houden van waterschildpadden.
http://www.waterschildpad.info/
 Website over CITES wetgeving
http://www.drloket.nl/onderwerpen/vergunning-enontheffing/dossiers/dossier/cites
 Website van de projectgroep Positieflijst van het Platform Verantwoord
Huisdierenbezit waarin het PVH en Dibevo samenwerken.
http://www.positieflijst.org/
 Wiki over reptielen http://vertebrateproject.wikispaces.com/REPTILES

Deze brochure is digitaal terug te vinden op de Facebook groep:
‘Reptielenvoeding’
https://www.facebook.com/groups/597224250300181/files/
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