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Abstract
There are a great number of people in the Netherlands that privately keep
snakes. The question however is, whether these people keep their snake
properly. Since keeping a cat or dog is easier than keeping a snake, proper
information and knowledge about care and husbandry is very important. The
aim of this study was to investigate which knowledge snakekeepers of the five
most kept snake species possess about their snake and if this knowledge
proved to be correct. Another objective of the performed study was to
discover which effects climate and environment have on the wellbeing of the
snake. This study was performed for the PVH (Platform Verantwoord
Huisdierenbezit). Their aim is to become the main source of information for
snakekeepers.
To perform this study, a digital survey was placed on the internet and was
available for three weeks. The link to the digital survey was placed on different
websites. The other target of the study was to find possible effects of climate
and environment on the wellbeing of the snake. The search for the information
took place at three different universities and on the internet.
Finally 21 snakekeepers responded to the digital survey. The results of the
survey show that snakekeepers basically know much about their snake but
some of the snakekeepers do not possess the correct knowledge. For
example, 61,1% of the snakekeepers did not allow their snake to hibernate.
And some of the snakekeepers keep their snake in pairs or groups even
though the snake normally lives in solitude, except for the breedingseason. An
important result of the survey is that most snakekeepers are not familiar with
the PVH or their website. However, in order to know more about the
knowledge snakekeepers possess, further investigation is necessary. The
results of the search showed a great number of effects of climate and
environment on wellbeing. Possible effects are problems with digestion and
shedding of the skin.
Concluding, it is important that snakekeepers become aware of the effects
that climate and environment can have on the wellbeing of the snake. It is the
job of the PVH to place the information, as well as basic information for
husbandry and care, on the website. In order for the PVH to become the main
source of information for snakekeepers, it is important to invest more in Public
Relations and coworking with the representatives of the target groups.
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Samenvatting
In Nederland wordt een groot aantal slangen door particulieren gehouden. De
vraag is echter of dit op de correcte manier gebeurt. Aangezien het houden
van slangen gecompliceerder is dan het houden van een hond of kat, is het
zeer belangrijk dat de juiste informatie en kennis aanwezig is. Het doel van dit
onderzoek is uit te zoeken welke informatie de houders van de vijf meest
gehouden slangensoorten bezitten en of deze informatie ook de juiste is. Een
ander onderzoeksdoel betreft het bepalen van effecten van klimaat en
omgeving op het welzijn van de slang. Dit onderzoek is uitgevoerd uit naam
van het PVH. Het doel van het PVH is om de primaire bron te worden voor
informatie voor slangenhouders.
Om dit onderzoek uit te voeren is een enquête geplaatst op internet, de
openstellingsperiode was drie weken. De link naar de enquête heeft gestaan
op verschillende websites. Een ander doel van het onderzoek betrof het
uitvoeren van een literatuurstudie naar de effecten van klimaat en omgeving
op het welzijn van de slang. De literatuurstudie vond plaats bij drie
verschillende universiteiten en met behulp van internet.
Uiteindelijk hebben 21 personen de enquête ingevuld. Het resultaat van de
enquête is dat over het algemeen slangenhouders veel informatie bezitten
over de gehouden slang. Er zijn echter een aantal slangenhouders die niet de
juiste kennis in huis hebben. 61,1% van de slangenhouders laat bijvoorbeeld
de slang geen winterslaap houden. Tevens hielden sommige slangenhouders
de slangen in paren of groepen terwijl de soort, met uitzondering van het
paarseizoen, solitair leeft. Een belangrijke resultaat van de enquête is dat de
meeste slangenhouders niet bekend zijn met het PVH of de bijbehorende
website. Gezien de geringe respons is het echter noodzakelijk dat de enquête
in een uitgebreidere variant herhaald wordt. Het resultaat van de
literatuurstudie, betreffende de effecten van klimaat en omgeving op welzijn,
beslaat een groot scala aan mogelijke problemen. De belangrijkste problemen
hebben echter betrekking op het gebied van spijsvertering en vervelling.
Over het algemeen kan gesteld worden dat slangenhouders bekend moeten
worden met de mogelijke problemen die klimaat en omgeving kunnen hebben
op het welzijn van de slang. Volledig aansluitend bij de gekozen doelstelling is
het de taak van het PVH om de desbetreffende informatie, samen met de
basisinformatie, te plaatsen op de website. Als het PVH de primaire bron van
informatie wil worden voor slangenhouders, moet er geïnvesteerd worden in
Public Relations.
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Inleiding
Dierenwelzijn staat nationaal en internationaal steeds meer in de
belangstelling en is onderwerp van maatschappelijke en politieke discussies.
Met het oog op dierenwelzijn zijn er verschillende organisaties opgericht zoals
Greenpeace, World Society for the Protecion of Animals en in Nederland
onder andere de Dierenbescherming, Stichting Wakker Dier en de Stichting
Proefdiervrij. In 2002 is de Partij Voor de Dieren opgericht om dierenwelzijn
onder de aandacht te brengen van de politiek en de maatschappij. De
overheid heeft bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en
het welzijn van het huisdier bij de eigenaar ligt. Deze verantwoordelijkheid is
vastgelegd in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD)23. Om
deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken is kennis over welzijn en
bijbehorende verzorgingstechnieken van groot belang. Om de kwaliteit van
het kennisniveau te kunnen toetsen is het noodzakelijk daar gericht
onderzoek naar uit te voeren. Zo is in 2006 is een onderzoek uitgevoerd door
het Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) onder
belangenverenigingen met als doel de kennisbehoeften of gebrek aan kennis
op het gebied van gezelschapsdieren te inventariseren20. Tevens was het
doel de problemen en knelpunten op het gebied van dierenwelzijn in
verschillende diersectoren in kaart te brengen.
In Nederland zijn onder andere twee organisaties, het PVH (Platform
Verantwoord Huisdierenbezit) en het LICG (Landelijk InformatieCentrum
Gezelschapsdieren), betrokken bij het beheren en verspreiden van informatie
met betrekking tot huisdieren. Met name het PHV is als overkoepelende
organisatie betrokken en actief bij het stimuleren van de optimale verzorging
van huisdieren. Het PVH is een stichting die de krachten bundelt van de
verenigingen en organisaties in hun specifieke huisdiersector. Het gaat hierbij
om huisdieren variërend van katten, honden, knaagdieren, vogels, vissen tot
reptielen. Het ministerie van LNV laat zich dan ook vertegenwoordigen door
het PVH. Het PVH beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van
voeding, huisvesting, verzorging en wil deze kennis via diverse kanalen en
manieren beschikbaar stellen aan huisdiereigenaren.
Het eerder genoemde onderzoek uitgevoerd door het LNV was een breed
onderzoek dat uitgevoerd is onder belangenverenigingen over alle
huisdiersoorten. Het PVH wil echter onderzoek uit laten voeren direct gericht
op houders van specifieke huisdiersoorten. Het PVH heeft op dit moment
onvoldoende inzicht in het kennisniveau van reptielen- en slangenhouders. In
overleg met het PVH is gekozen om dit onderzoek te richten op slangen, als
aansluiting op een eerder gehouden onderzoek in opdracht van het PVH22.
In Nederland wordt een groot aantal reptielen en in het bijzonder slangen
gehouden. Er zijn geen precieze aantallen bekend maar het geschatte aantal
gehouden reptielen en slangen in Nederland in 2006 was 250.000 (bron:
NIPO23). Het houden van reptielen en slangen is inmiddels ook onder de
aandacht van de Nederlandse regering gekomen. In 2008 zijn er een aantal
kamervragen gesteld over de toegenomen populariteit van reptielen en
8
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slangen als gezelschapsdieren24. Bovendien is de regering op dit moment
bezig met de vraag of er een “positieflijst” opgesteld moet worden voor
huisdieren in het algemeen en in het bijzonder reptielen en slangen. Op deze
positieflijst worden alle dieren vermeld die particulier gehouden mogen
worden. Een dergelijke positieflijst bestaat al in België sinds 2001 voor
zoogdieren. Op dit moment is er tevens een voorlopige positieflijst voor
reptielen in België in omloop. De Verenigde Staten zijn al verder gevorderd en
hebben een voorstel opgesteld voor een verbod van import en transport
tussen verschillende staten van een aantal boa en python soorten5. In de
staat Florida zijn slangenhouders van die soorten verplicht een vergunning
aan te vragen voor het houden van deze slangen. Dit is noodzakelijk
geworden omdat er in de Everglades een wildpopulatie is ontstaan door
ontsnapte of vrijgelaten exemplaren. Hierdoor is een bedreiging ontstaan voor
de lokale dierpopulatie. De toenemende aandacht voor het houden van
reptielen en slangen in Nederland is belangrijk omdat deze soorten, in
vergelijking met bijvoorbeeld een hond of kat, lastiger te houden zijn. Er zijn
namelijk meer factoren die een rol spelen bij een goede verzorging en het
welzijn van reptielen. De eigenaar heeft meer specialistische kennis nodig om
het dier optimaal te kunnen verzorgen.
Slangenhouders kunnen via verschillende media informatie verkrijgen over de
verzorging. Vooral via internet is veel informatie beschikbaar op verschillende
sites, maar het grote aantal bronnen maakt het voor slangenhouders lastiger
om hieruit een betrouwbare bron te selecteren. De stichting PVH streeft
ernaar dat slangenhouders het PVH als primaire informatiebron gaan zien. De
vraag is echter of reptielenhouders bekend zijn met het PVH en hun website.
In dit rapport wordt mede antwoord gegeven op die vraag. De primaire
onderzoeksvraag die in dit rapport beantwoord wordt is:
Hoe is het gesteld met de kennis over de verzorging van slangen, en
daardoor mogelijk het welzijn van de slangen, van de particuliere houders van
de vijf meest gehouden slangen in Nederland?
Op basis van een eerder uitgevoerd onderzoek22 kan gezegd worden dat een
vijftal slangensoorten het meest particulier gehouden worden in Nederland.
De scope van dit onderzoek beperkt zich daarom tot de volgende vijf soorten:
1. Rode rattenslang (Pantherophis guttatus)
2. Afgodslang (Boa constrictor imperiator)
3. Koningspython (Python regius)
4. Koningsslang (Lampropeltis getulus californae)
5. Kousebandslang (Thamnophis sirtalis)
De onderzoeksvraag zal beantwoord worden met behulp van een
literatuurstudie, aangevuld met een enquête. De literatuurstudie is uitgevoerd
om te bepalen welke vragen relevant moesten zijn voor de enquête en tevens
om de correcte referentiewaarden te bepalen voor het analyseren van de
enquêtevragen. De literatuurstudie richtte zich op het verzamelen van
basisinformatie over de vijf meest gehouden slangen binnen Nederland en
tevens op de effecten van klimaat en omgeving op het welzijn van slangen in
het algemeen. Bovendien diende de verkregen gegevens over mogelijke
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effecten als aanvulling op de aangeboden informatie via de website van het
PVH. Kennis van deze mogelijke effecten is belangrijk voor slangenhouders,
aangezien het ontbreken van deze kennis ertoe kan leiden dat slangen
ongewenst in een slecht leefmilieu worden gehouden met mogelijk
schadelijke gevolgen. Bekende effecten van klimaat en omgeving op het
welzijn van slangen zijn onder andere; een verkeerde temperatuur die
uiteindelijk kan leiden tot de dood30, en een verkeerde ondergrond die ervoor
zorgt dat de slang te veel lichaamsvocht verliest12,13. Aan de hand van deze
bekende effecten van een slecht leefmilieu op het welzijn van de slangen en
de resultaten van de enquête zijn de volgende deelvragen opgesteld om te
komen tot een antwoord op de onderzoeksvraag:
- Welke effecten heeft verkeerd klimaat op slangen?
- Welke effecten heeft een verkeerde omgeving op slangen?
- Is het PVH bekend onder slangenbezitters? Zo neen, hoe kan deze
bekendheid verhoogd worden.
- Is de informatie die de slangenhouders gebruiken voor de verzorging
ook de juiste? Zo neen, op welk vlak komt de informatie niet overeen?
- Vinden slangenhouders zelf dat zij hun dieren op de juiste manier
houden?
Het doel van het rapport is het beantwoorden van de onderzoeksvraag en op
basis van de gegeven antwoorden een advies uit te brengen aan het PVH. Dit
advies zal betrekking hebben op het bereik dat zij hebben bij slangenhouders
en informatie die zij beschikbaar kunnen stellen.
De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit: het PVH, slangenhouders van de
vijf meest gehouden slangen, slangenhouders in het algemeen, verzorgers
van slangen. Voor de slangenhouders van de vijf meest gehouden slangen
biedt dit rapport ontbrekende of aanvullende informatie over de verzorging
van deze slangen. De informatie over de effecten van klimaat en omgeving is
belangrijk voor slangenhouders in het algemeen en slangenverzorgers,
personeel van dierentuinen en dierenartspraktijken etc., omdat de
aangeboden informatie een positieve bijdrage kan hebben op het
kennisniveau van deze personen. De resultaten van de enquête zijn van
toepassing voor het PVH, aangezien deze inzicht geven over het bereik dat zij
hebben bij slangenhouders en het kennisniveau van slangenhouders.
Bovendien draagt dit bij aan het bereiken van de doelstelling van het PVH23,
namelijk “het bevorderen van een verantwoorde relatie tussen
mens en gezelschapsdier alsmede het beschikbaar stellen van de benodigde
kennis, zodat gezelschapsdieren op een verantwoorde wijze worden
gehouden”.
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1. Materiaal en methode
1.1 Literatuuronderzoek
Het doel van de literatuurstudie is het beschrijven van mogelijke effecten die
klimaat en omgeving hebben op het welzijn van slangen. Tevens is met
behulp van de literatuur de basisinformatie opgesteld voor de vijf meest
gehouden slangensoorten. De basisinformatie is bovendien gebruikt om de
enquêteresultaten te kunnen beoordelen. Het verzamelen van de benodigde
literatuur vond plaats op drie locaties, t.w.: de Faculteit Diergeneeskunde te
Utrecht, Wageningen University & Research Centre te Wageningen en de
Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten. Tevens is gebruik gemaakt
van de website ScienceDirectA.. Deze website bevat een link naar een
database van wetenschappelijke tijdschriften, boeken en peer-reviewed
artikelen. Bij de keuze van de gebruikte boeken is de afweging gemaakt of de
auteur ervaring heeft met het houden van slangen en dat er verwezen is naar
andere artikelen en/of boeken. Als boeken niet aan deze voorwaarden
voldeden, werden deze uitgesloten van het onderzoek.

1.2 Enquête
Om de kennis van de slangenhouders op een snelle manier vast te kunnen
stellen is gekozen voor het houden van een enquête. Allereerst is via het PVH
contact gelegd met aangesloten verenigingen. Het doel hiervan was om
medewerking te vragen in de vorm van het plaatsen van de link voor de
gehouden enquête voor het PVH. Tevens is contact gelegd met het grootste
slangenforum van NederlandB., deze wilde echter geen medewerking
verlenen. De verklaring hiervoor was dat zij een andere manier van
belangenbehartiging en informatieverstrekking verkiezen voor de aangesloten
leden (zie bijlage 1 voor de mail). De enquêtevragen zijn opgesteld door de
onderzoekster en voor goedkeuring voorgelegd aan het PVH. De
enquêtevragen zijn gerelateerd aan de basisbehoeften van slangen, zoals
verzorging en klimaat. De enquête bevatte de onderstaande vragen:
1. Geslacht?
2. Leeftijd?
3. Hoeveel slangen bezit u?
4. Welke soort slang bezit u?
5. Op welke manier komt u aan de kennis voor de verzorging?
6. Denkt u dat de kennis die u bezit over de verzorging de juiste is?
7. Op welke temperatuur wordt uw slang gehouden?
8. Welke soort bodembedekking gebruikt u?
9. Houdt uw slang een winterslaap?
10. Houdt u meerdere slangen bij elkaar?
11. Wat voor beschutting heeft uw slang?
12. Bent u bekend met het PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit)?
13. Kent u de website: www.huisdieren.nu?
Bij het opstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van zowel open als
gesloten vragen. In de vragenlijst zijn bewust open vragen toegevoegd omdat,
A.
B.

http://www.sciencedirect.com
http://www.slangenforum.com
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door de ruime antwoordmogelijkheden, er een betere gelegenheid is om het
kennisniveau van de deelnemers te toetsen. Er is gekozen voor een digitale
anonieme enquête om ervoor te zorgen dat deze zo laagdrempelig mogelijk
werd. Potentiële deelnemers aan de enquête konden op elk moment van de
dag de enquête invullen. Het feit dat de enquête anoniem is, zorgt ervoor dat
de deelnemers een zo eerlijk mogelijk antwoord kunnen geven. Allereerst is
een proefversie van de enquête gemaakt met behulp van het programma
Excel. En vervolgens is de uiteindelijke versie, die online is gezet, gemaakt
met het programma GoogleDocs (zie bijlage 3 voor de gehele enquête). Door
de keuze voor dit programma is het mogelijk om de gegevens rechtstreeks
over te zetten in Excel. Door de statistische mogelijkheden van Excel is het
mogelijk om de gegevens van de enquête te verwerken. Gedurende een
periode van drie weken heeft een link gestaan op de website van het PVHC.,
van de reptielen en amfibieën vereniging LacertaD. en via de vriendensite
HyvesE.. Potentiële deelnemers aan de enquête konden deze link21 gebruiken
om bij de online enquête te komen.

1.3 Steekproefomvang
Volgens het NIPO werden er in 2006 in Nederland ongeveer 250.000
reptielen en amfibieën gehouden. Het is niet bekend hoe groot het aandeel
slangen hierin was. Omdat dit rapport zich concentreert op de vijf meest
gehouden slangen in Nederland, in plaats van alle slangensoorten, is het
aannemelijk dat het aantal gehouden slangen aanmerkelijk lager is. In een
voorgaand onderzoek, uitgevoerd door de onderzoekster, zijn in totaal 2788
slangen gevonden die verhandeld werden via internet. Er zijn echter geen
cijfers over het aantal gehouden slangen per particuliere houder. Bovendien is
ook het aantal slangenhouders in Nederland onbekend. De omvang van de
onderzoekspopulatie, de slangenhouders in Nederland, is dus onduidelijk.
Alleen het maximum aantal gehouden slangen in Nederland is bekend. Voor
een representatieve uitkomst van de enquête is een nauwkeurigheid van 4%
met een betrouwbaarheid van 95% noodzakelijk. Bij een aanname van een
populatieomvang van minimaal 1000 slangenhouders zou dit betekenen dat
de steekproefomvang minimaal 446 enquêtes betreft (Z²xPx (1-P)/A²) (figuur
1.13) .

Figuur 1.1: Omvang steekproef bij omvang populatie
C.

http://www.huisdieren.nu
http://www.lacerta.nl
E.
http://www.hyves.nl
D.
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2. Literatuuronderzoek
2.1 Top vijf meest gehouden slangen
In dit rapport wordt gesproken over de vijf meest gehouden slangen in
Nederland. Deze classificatie is gebaseerd op een voorgaand onderzoek dat
is uitgevoerd door de onderzoekster voor het PVH. Dat onderzoek betrof een
inventarisatie van de internethandel van reptielen en amfibieën. Op basis van
dat onderzoek kan gezegd worden dat de meest verkochte of verhandelde
soort, de top vijf representeert die in dit rapport wordt gebruikt.

2.2 Opbouw top vijf meest gehouden slangen
In dit rapport is gebruik gemaakt van een top vijf van meest gehouden
slangen die is gebaseerd op een eerder onderzoek van het PVH. In
werkelijkheid was deze top vijf in beperkte mate anders samengesteld. In het
genoemde onderzoeksrapport bestond de top vijf uit de volgende
slangensoorten22:
1. Rattenslang (Pantherophis obsoletus)
2. Afgodslang (Boa constrictor imperiator)
3. Koningspython (Python regius)
4. Regenboogboa (Epicrates cenchria cenchria)
5. Kousebandslang (Thamnophis sirtalis)
Uiteindelijk is na overleg met het PVH gekozen voor de top vijf die gebruikt is
voor dit onderzoek. De Regenboogboa is uitgesloten van het onderzoek ten
gunste van de Koningsslang omdat de geïnventariseerde aantallen nauwelijks
verschilden van elkaar. Bovendien was het niet de bedoeling dat er twee
boasoorten onderzocht zouden worden. Het PVH is tevens van mening dat de
Regenboogboa geen populaire soort is. Een tweede verschil met de top vijf is,
dat in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van de Rode Rattenslang in
plaats van de Rattenslang. De reden hiervoor is dat tijdens de registratie van
de gevonden slangen, door onwetendheid van de onderzoekers, alle
rattenslangen als één soort zijn geregistreerd. Uiteindelijk is in
overeenstemming met het PVH, gekozen voor de Rode Rattenslang.

2.3 Welzijn
In dit rapport wordt gesproken over mogelijke effecten van klimaat en
omgeving op het welzijn van slangen. Daarbij is het belangrijk dat het begrip
welzijn helder geformuleerd wordt. Deze formulering is complex aangezien er
verschillende meningen over het begrip welzijn bestaan. Bovendien is welzijn
een begrip dat slecht of niet meetbaar is.
In 1965 gaf het comité van Brambell een aanzet om het meten van
dierenwelzijn mogelijk te maken31,35. Met behulp van vijf vrijheden stelden ze
handvatten op voor dierenwelzijn. Deze vijf vrijheden zijn als volgt
gedefinieerd:
1. Het dier is vrij van honger, dorst of onjuiste voeding.
2. Het dier is vrij van fysiek en metaal ongerief.
3. Het dier is vrij van pijn, verwondingen en ziektes.
4. Het dier is vrij van angst en chronische stress.
5. Het dier is vrij om het natuurlijke gedrag te vertonen.
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Bij deze handvatten werd tevens gesteld dat het dierenwelzijn ernstig in
gevaar gebracht wordt als één of meerdere van deze vrijheden chronisch
overschreden worden. Belangrijk punt hierbij is dat altijd gekeken moet
worden naar de duur, de frequentie en de intensiteit van het overschrijden van
de vrijheden. Dieren in de natuur zijn immers ook blootgesteld aan stress en
negatieve ervaringen. In de nota dierenwelzijn van het ministerie van LNV31
van 2007 wordt de volgende definitie gebruikt met betrekking tot de vijf
vrijheden:
‘Dierenwelzijn betreft de kwaliteit van het leven van het dier, waarbij de
houder de ‘vijf vrijheden’ respecteert en daarmee de grenzen van het
adaptatievermogen van het dier niet overschrijdt’.

2.4 Algemene informatie slangen
Om de resultaten van de enquête op een adequate manier te kunnen
vergelijken met de literatuur was het noodzakelijk om de basisinformatie te
verzamelen voor de vijf meest gehouden slangen in Nederland. Deze
informatie is terug te vinden in bijlage 2. In het algemeen kan gezegd worden
dat slangen die in een gematigd of tropisch klimaat leven, temperaturen
tussen 25,3°C en 29,7°C32 zullen prefereren. Slangensoorten die in een
woestijngebied leven prefereren in het algemeen een temperatuur tussen
29,1°C en 33°C32. De relatieve luchtvochtigheid voor een slangensoort uit een
woestijngebied is in het algemeen tussen de 30% en 50%. Een subtropische
soort prefereert in het algemeen 60%-80% terwijl een tropische soort 80%90% nodig heeft32. Het creëren van een seizoenscyclus is voor de meeste
slangensoorten noodzakelijk. Onder invloed van deze cyclus wordt de
voortplanting gereguleerd en de winterslaap geactiveerd. De omgeving waarin
een slang wordt gehuisvest heeft direct invloed op de spijsvertering, de
gezondheid en het welbevinden van de slang. Als een bepaalde slangensoort
niet in het juiste klimaat of een verkeerde omgeving gehuisvest wordt kan dit
een aantal verschillende problemen veroorzaken.

2.5 Problemen en bijbehorende oorzaken gerelateerd aan
klimaat of omgeving
2.5.1 Temperatuur
Slangen zijn koudbloedige dieren en zijn afhankelijk van hun omgeving om
hun lichaamstemperatuur te kunnen reguleren. Als deze temperatuur niet
optimaal is, kunnen er verschillende problemen optreden19,28,32. Een
voorbeeld hiervan is dat de slang niet wil eten, het voedsel gelijk uitbraakt of
na verloop van tijd uitbraakt28,32. Dit wordt veroorzaakt doordat de
spijsvertering vertraagt en uiteindelijk kan stoppen doordat het bloed minder
snel stroomt als gevolg van de kou32. Bovendien is het spijsverteringskanaal
van een slang minder lang en minder ontwikkeld dan bij andere reptielen
waardoor het moeilijker is om nutriënten op te nemen32. Als de spijsvertering
langdurig vertraagd blijft, zal de slang sterk vermageren28,32. Door te lage
temperatuur vertraagt de bloedsomloop waardoor de vertering ook trager
wordt. Hierdoor kan diarree ontstaan dat een versterkend effect heeft op de
vertraging28. Door een te lage temperatuur ontstaat een verslechterde
vervelling, ook wel dysecdysis genoemd. Omdat de slangen daardoor minder
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snel groeien en minder beweeglijk of minder actief zijn, kunnen ze de huid
niet goed zelf verwijderen19,28,32. Een verkeerde temperatuur kan bovendien
ademhalingsproblemen veroorzaken. Te lage temperatuur zorgt ervoor dat de
weerstand van de slang vermindert, aangezien het bloed minder snel gaat
stromen waardoor de slang vatbaarder wordt voor infecties16,32. Een te hoge
temperatuur daarentegen zorgt ervoor dat de slijmvliezen uitdrogen onder
invloed van vochtverlies, met als gevolg chronische dehydratie16,32.
2.5.2 Relatieve luchtvochtigheid
Relatieve luchtvochtigheid is de hoeveelheid vocht die lucht bevat. Dit wordt
uitgedrukt in percentages. Deze percentages kunnen zeer uiteenlopen,
waarbij gedacht moet worden aan het verschil in mate van luchtvochtigheid
tussen woestijn en regenwoud12,13. Slangen die in een specifieke
luchtvochtigheid leven passen zich hierop aan. Zo kunnen ze ervoor zorgen
dat de huid het vocht beter opslaat of afvoert, aangezien de vochtbehoefte
van slangen wordt gereguleerd via de huid12,13,17,19. Slangen die in een
woestijngebied leven, zijn aangepast aan 30-50% luchtvochtigheid, terwijl
slangen afkomstig uit het regenwoud aangepast zijn aan 80-90% relatieve
luchtvochtigheid32. Een te lage luchtvochtigheid veroorzaakt problemen met
vervellen aangezien de huid verdroogt. Dit bemoeilijkt het verwijderen van het
oude vel, of kan er de oorzaak van zijn dat de slang helemaal niet vervelt
omdat de huid geen nieuwe cellen kan aanmaken16,17,19,32,39. Een te hoge
luchtvochtigheid veroorzaakt ook problemen met vervellen. De huid blijft te
vochtig waardoor deze moeilijker te verwijderen wordt of kan scheuren
waardoor delen kunnen blijven zitten op het lichaam van de slang13,16,17,19,32.
Door een te hoge luchtvochtigheid kunnen ook ademhalingsproblemen
ontstaan door een te laag zuurstofgehalte in de lucht. Bovendien kunnen in
deze vochtige lucht micro-organismen zich zeer snel ontwikkelen die bij
inademing door de slang de ademhalingsproblemen verergeren16,19. Deze
micro-organismen kunnen zich in hoge luchtvochtigheid tevens op de
ondergrond of oppervlakten in de leefomgeving gaan vermenigvuldigen. Dit
kan schimmelgroei veroorzaken in de leefomgeving of op de huid van de
slang17,19,36. In een ergere vorm kunnen deze micro-organismen ervoor
zorgen dat de slang blarenziekte, ook wel vesiculaire dermatitis genoemd,
ontwikkelt16. Deze ziekte uit zich in ontwikkeling van blaren op de gehele huid
van de slang16,17,19. De blaren ontwikkelen zich doordat de huid van de slang
te vochtig is16,17,19.
2.5.3 Seizoenen
Slangen die in het wild leven maken verschillende seizoenen mee, met name
het verschil tussen zomer en winter. In de winter gaat het lichaam van de
slang in een rustfase, vergelijkbaar met een winterslaap. In de zomer zorgt de
warmte ervoor dat de teelballen zich ontwikkelen/groeien en zaad gaan
produceren, tevens onder invloed van hormonen18,26. Als de temperatuur te
laag is in de zomer, zorgt dit ervoor dat er heel weinig zaad wordt
geproduceerd of zelfs geen productie18. Het einde van de winterrust activeert
het paargedrag van de mannelijke slangen, onder invloed van het hormoon
testosteron42. Onder invloed van de biologische klok zullen slangen ter
voorbereiding op de winterslaap minder gaan eten of stoppen met eten. Bij
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onvoldoende temperatuursdaling kan de slang niet in winterslaap gaan. De
slang zal echter nog steeds geen voedsel tot zich nemen en kan hierdoor
sterk gaan vermageren. Aangezien de normale lichaamsprocessen, die
vertragen tijdens de winterslaap, actief blijven en energie verbruiken. De
slang moet echter wel in perfecte conditie zijn voordat deze in een winterslaap
gaat. Aangezien de lagere temperatuur ervoor zorgt dat de spijsvertering
vertraagt kan dit ervoor zorgen dat het immuunsysteem verslechtert. Hierdoor
kunnen kleine klachten sterk verergeren tijdens de winterslaap, hierbij kan
gedacht worden aan lichte ademhalingsproblemen die kunnen verergeren tot
een zware longontsteking onder invloed van micro-organismen37.
2.5.4 Omgeving
Onvoldoende schuilmogelijkheden, dit varieert per soort, kunnen ervoor
zorgen dat het dier zich niet veilig genoeg voelt om de prooi te kunnen
verteren. Dit leidt ertoe dat het dier overgeeft of na verloop van tijd uitbraakt,
en dat kan dan weer leiden tot sterke vermagering van de slang16,28.
Onvoldoende aanwezigheid van ruwe objecten in de leefomgeving zorgen
ervoor dat de slang niet goed kan vervellen, aangezien de slang zichzelf moet
ontdoen van de huid16,19,28,39. Verkeerde bodembedekking, zoals zand, schors
of grind, kan ingeslikt worden dat problemen geeft met de vertering. Als de
hiervoor genoemde bodembedekkingen gebruikt worden moet de slang in een
aparte ruimte gevoerd worden. Een bodembedekking die te veel vocht
absorbeert, kan tevens vorming van abcessen stimuleren, de huid van de
slang wordt hierdoor te vochtig en verzwakt4,19,28,32. Het gebruik van alleen
kranten als bodembedekking wordt afgeraden, aangezien deze vochtig
kunnen worden, dat uiteindelijk blarenziekte tot gevolg kan hebben17.
Houtschaafsel is poreus en kan als het vochtig wordt een bron van bacteriën
worden, daarom is het belangrijk dat deze regelmatig wordt vervangen32. Het
gebruik van lampen die niet worden afgeschermd, hete stenen en elektrische
warmtematten wordt afgeraden aangezien de slang zich daar aan kan
verbranden als deze niet afgeschermd worden. Warmtebronnen dienen altijd
te worden afgeschermd of bedekt4,17,19,28,32,39, aangezien slangen niet voelen
dat hun eigen huid verbrandt. De pijnreflex die warmbloedige dieren hebben,
is niet aanwezig32.

2.6 Kennis eigenaren in andere sectoren
2.6.1 Welzijnsproblemen
Als blijkt dat binnen de slangensector een kennisgebrek bestaat onder de
houders, is het nuttig om te inventariseren of binnen andere diersectoren een
zelfde probleem bestaat. De resultaten uit deze onderzoeken en mogelijke
oplossingen kunnen getoetst worden op toepasbaarheid binnen de
slangensector.
Zo is in 2006 is een onderzoek uitgevoerd door het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit onder belangenverenigingen met als doel de
kennisbehoeften of kennisleemtes op het gebied van gezelschapsdieren te
inventariseren20. Tevens was het doel de problemen en knelpunten op het
gebied van dierenwelzijn in verschillende sectoren in kaart te brengen. Het
onderzoek richtte zich op de sectoren: “honden”, “katten”,
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“konijnen/knaagdieren en fretten”, “vogels”, “vissen” en “reptielen en
amfibieën”. Verschillende verenigingen van de desbetreffende sectoren
werden via een brief uitgenodigd deel te nemen aan de enquête. In de
enquête werd gevraagd naar de meest voorkomende oorzaken van
welzijnsproblemen. Deze oorzaken werden vervolgens gerangschikt door
middel van een scoresysteem om de ernst van het probleem aan te geven.
Het onderzoek leverde negen verschillende oorzaken van welzijnsproblemen
op:
- Aantasting van de gezondheid
- Gebrek aan deskundigheid en goede voorlichting
- Gebrek aan diergeneeskundige kennis
- Gedragsproblemen
- Problemen met betrekking tot huisvesting, verzorging of voeding
- Problemen veroorzaakt door de handel
- Problemen veroorzaakt door erfelijke aandoeningen en de fokkerij
- Problemen veroorzaakt door regel- en/of wetgeving
- Rest (bestond uit zeer diverse onderwerpen)
De conclusie van het uitgevoerde onderzoek was dat in de meeste sectoren
het gebrek aan kennis op het gebied van “huisvesting, verzorging of voeding”
als mede “gebrek aan deskundigheid of goede voorlichting” de belangrijkste
oorzaak van het verstoorde dierenwelzijn is. Alle sectoren gaven ook aan dat
zij goede voorlichting zeer belangrijk achten.
In onafhankelijke onderzoeken onder paarden- en konijneneigenaren zijn
vergelijkbare resultaten gevonden. Het onderzoek onder paardeneigenaren,
uit 2009F., betrof kennis over ingrediënten in ruw voer en mogelijke problemen
veroorzaakt door een overdaad aan deze specifieke ingrediënten. Uit dit
onderzoek bleek dat de kennis, onder particuliere en professionele houders,
een gemiddeld cijfer opleverde van 5,8. De kennis over mogelijke
consequenties leverde een gemiddeld cijfer van 3,5 op. In 2005 zijn onder
konijneneigenaren de leefomstandigheden van de gehouden konijnen
onderzocht35. Tevens is een gedragsobservatie uitgevoerd om de
stressniveaus van deze konijnen te onderzoeken. Uit het onderzoek bleek dat
circa 50% van de konijnen in een te klein hok gehuisvest werd en bovendien
individueel gehouden werd terwijl het een groepsdier is.
2.6.2 Mogelijke oplossingen
In bovenstaand uitgevoerd onderzoek werden behalve het aangeven van de
welzijnsproblemen en oorzaken, ook mogelijke oplossingen aangedragen
door de deelnemende organisaties20.
In de sector “honden” werd aangegeven dat een betere voorlichting
noodzakelijk is en dan met name over opvoeding. Als mogelijke actie werd
hierbij gedacht aan het certificeren van instructeurs en aanpassingen in de
wetgeving.
Organisaties in de sector “katten” hebben erfelijke problemen als zeer ernstig
geclassificeerd. Een mogelijke oplossing hiervoor is voorlichting over
mogelijke problemen en een eventuele aanpassing in de wetgeving om
bepaalde rassen niet meer te fokken. Een betere voorlichting over huisvesting
en verzorging van de kat werd tevens als belangrijk geacht.
F.

Equiranco, 2009.
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In de sector “konijnen, knaagdieren en fretten” gaven organisaties aan dat
oplossingen voornamelijk in de richting van betere voorlichting over
huisvesting en verzorging gezocht moeten worden. Als mogelijke acties
daarbij werd gesuggereerd dat potentiële eigenaren voor aanschaf bereikt
moeten worden en een verbod op verkoop via winkels en internet. De
overheid moet richtlijnen opstellen, betere voorlichting aan dierenartsen
verzorgen en controle bij (brood)fokkers en kinderboerderijen uitvoeren.
In de sectoren “vogels” en “vissen” wordt betere voorlichting als belangrijkste
punt geopperd. In de sector “vogels” wordt als mogelijke acties het geven van
workshops en informatie via websites genoemd. De organisaties in de sector
“vissen” geven echter aan dat de doelgroep lastig te bereiken is. Als mogelijke
acties worden het verbieden van de vissenkom en beïnvloeding van de
overheid op de wisselwerking tussen klant en handel genoemd.
De organisaties in de sector “reptielen en amfibieën” geven aan dat alhoewel
er problemen zijn, deze problemen maar kort spelen en de aantasting op het
welzijn in de populatie wordt zeer klein geacht. Als mogelijke oplossingen en
acties moet gedacht worden aan het geven van voorlichting, diplomering van
houders en controle daarop.

2.7 Marketing, PR en communicatie15
Naamsbekendheid is van zeer groot belang omdat de doelgroep de naam van
het bedrijf moet kennen en deze met de producten en/of diensten moet
kunnen associëren.
Als uit de enquête blijkt dat het nodig is om de naamsbekendheid van het
PVH te vergroten is het noodzakelijk om hierbij gebruik te maken van
marketingcommunicatiestrategieën. Om gebruik te kunnen maken van
marketingcommunicatie is het noodzakelijk om de theorie daarachter te
inventariseren en bovendien de huidige situatie van het PVH daarmee te
toetsen.
Voordat een marketingcommunicatieplan opgesteld kan worden moeten eerst
het ondernemersplan en marketingplan bekend zijn. In het ondernemersplan
wordt gebruik gemaakt van ondernemingsdoelstellingen, waarbij onderscheid
gemaakt wordt tussen winst-, concurrentie-, efficiëntie- en
flexibiliteitsdoelstellingen. Het PVH richt zich voornamelijk op concurrentie
aangezien zij het informatiepunt wil zijn voor alle huisdiereigenaren en
daarmee de kennis willen vergroten.
Het marketingplan bestaat uit:
- Externe analyse: daarmee worden de markt, de afnemers en de
concurrentie onderzocht. Op basis van die analyse worden de sterke en
zwakke punten van het merk geanalyseerd door middel van een SWOTanalyse (Strengts, Weaknesses, Opportunities en Threats).
- Interne analyse: hiermee wordt de positie van het merk vergeleken de
concurrentie, tevens wordt er een SWOT-analyse uitgevoerd.
- Marketingdoelstellingen
- Marketingdoelgroep: op welke groep gaat het PVH zich richten.
- Marketingstrategie: welke marketinginstrumenten gaat het PVH inzetten.
- Marketingbudget: per activiteit moet een budget worden vastgesteld.
- Opbrengsten en kosten
- Controle: regelmatige controle of de doelstellingen gehaald worden.
18

De kennis van de slangenhouder

Het bereiken van verhoogde naamsbekendheid en verspreiding van kennis
wordt gerealiseerd door de inzet van een uitgebreide marketingstrategie. De
gekozen strategie wordt verder uitgewerkt in het marketingcommunicatieplan.
Dit plan gaat voornamelijk om de positionering en de propositie. De
positionering is de positie ten opzichte van andere merken of bedrijven en de
propositie betreft de belofte die het PVH wil waarmaken aan de consument of
in dit geval huisdiereigenaren. Het PVH maakt alleen gebruik van propositie.
De belofte die het PVH waar wil maken is het geven van betrouwbare
informatie en daardoor kennisvergroting van de huisdiereigenaar. Hierdoor
probeert men een positief effect te bereiken op het welzijn van huisdieren.
De onderdelen van het strategisch marketingcommunicatieplan die gericht
zijn op het vergroten van naamsbekendheid en kennisverspreiding zijn:
- Communicatiestrategie: welke boodschap moet er overgebracht worden
of wil men overbrengen.
- Communicatiemix: welke mix van marketinginstrumenten moet er ingezet
worden.
- Creatieve ontwikkeling: het ontwerpen van een stijl voor de mediauitingen.
- Media: hierbij moet de keuze gemaakt worden tussen de verschillende
mediatypen en eventueel een combinatie daarvan.
Bij de term communicatie moet onderscheid gemaakt worden tussen interne
en externe communicatie. De interne communicatie van het PVH betreft de
communicatie tussen het PVH en de organisaties en verenigingen die zij
overkoepelen. De externe communicatie bestaat uit de communicatie naar de
klanten toe, in dit geval de huisdiereigenaren.
Op dit moment zijn veel van bovengenoemde onderdelen nog onbekend. Nu
maakt het PVH gebruik van een website, bestaat er een folder die men kan
downloaden vanaf de website, worden ze gesponsord door een aantal
bedrijven, organiseren ze jaarlijks een symposium en waren ze aanwezig op
de Animal fair. De huisstijl die hierbij gebruikt wordt bestaat uit een
combinatie van de kleuren paars en groen.
Als het marketingcommunicatieplan opgesteld is kan overgegaan worden tot
het uitwerken van een mediaplan. De stappen die daarin genomen moeten
worden zijn:
- Opstellen van mediadoelstellingen: de onderdelen die hierbij behandeld
moeten worden zijn; mediadoelgroep, marktgebied, timing,
contactfrequentie, creatieve concept, beschikbaar mediabudget en
activiteit van de concurrentie.
- Berekenen voorlopig mediabudget
- Mediastrategie: hieronder vallen bereik, frequentie, kosten en
communicatievermogen van het medium.
- Berekenen definitief budget
- Opstellen plaatsingsschema
Hierbij wordt een keuze gemaakt voor de inzetbare instrumenten. De
instrumenten, met bijbehorende media, die ingezet kunnen worden voor het
vergroten van de naamsbekendheid en het verspreiden van de kennis zijn:
- Reclame: tijdschriften, televisie en buitenmedia
- Public Relations: persberichten, brochures en e-mail
- Promoties: mailings, dagbladen.
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-

Direct-marketing: mailings, internet, tijdschriften
Beurzen/tentoonstellingen: beursstands, folders en audiovisuele media

In tabel 2.1 wordt van elk geschikt medium, voor het vergroten van
naamsbekendheid, de voor- en nadelen beschreven. Tevens vermeldt de
tabel hoe snel het medium inzetbaar kan zijn.

Medium

Media gericht op vergroting naamsbekendheid
Voordelen
Nadelen
-

Snel inzetbaar
Selectief bereik
Goedkoop
Snel inzetbaar
Selectief bereik

Brochure

-

Bestaand materiaal
Toepasbaarheid

Beurzen

-

Vakbladen

-

E-mail

Mailings

Buitenmedia

-

Persoonlijk contact
Verzamelen
klantgegevens
Meetbare resultaten
Selectief bereik
Lange levensduur
blad
Mogelijkheid van
insert in blad
Massaal bereik
Lage kosten

Televisie

-

Massaal bereik
Overbrengen emotie
Vele mogelijkheden

-

-

Beschikbaarheid
actueel
adressenbestand
Beschikbaarheid
actueel
adressenbestand
Verzendkosten
Drukkosten
Geen controle op
bereik
Eenmalig karakter
Kosten

Inzetbaarheid
Direct

Direct

Direct

Direct

Lange
aanlevertermijn
Lage
attentiewaarde

Direct

Korte aandacht
Lange
advertentieperiode
Kosten
Lage
attentiewaarde

Lange termijn

Lange termijn

Tabel 2.1: Media en vergroting naamsbekendheid
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In tabel 2.2 wordt van elk geschikt medium, voor het verspreiden van kennis,
de voor- en nadelen beschreven. Tevens vermeldt de tabel hoe snel het
medium inzetbaar kan zijn.
Media gericht op kennisverspreiding
Voordelen
Nadelen
- 24/7 beschikbaar
- Site-kosten
- Interactief
- Arbeidsintensief
- Actueel
- (on)Bekendheid
- Verzamelen
- Actualisering
klantgegevens
- Vele mogelijkheden
Analoge
- Lage
- Veroudering
middelen
productiekosten
- Opslagkosten
- Toepasbaarheid
- Verspreidingskosten
Persberichten - Selectief bereik
- Korte aandacht
- Toepasbaarheid
- Actueel
Medium
Internet

Inzetbaarheid
Direct

Direct

Direct

Tabel 2.2: Media en kennisverspreiding

Voor het vergroten van naamsbekendheid maakt het PVH op dit moment
gebruik van:
- Brochure
- Website
- Posters
- Beurzen en tentoonstellingen
Voor de kennisverspreiding maakt het PVH op dit moment gebruik van:
- Organiseren symposia
- Informatiegidsen via de website
- Persberichten via de website
- Uitvoeren van onderzoeken
- Publiceren onderzoeken via de website
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3. Resultaten
3.1 Algemene gegevens
De enquête die online is geplaatst, is uiteindelijk door 21 personen ingevuld.
100% hiervan was mannelijk. De meerderheid van de personen is tussen de
25 en 35 jaar oud (47,6%) (figuur 3.1), en bezit meer dan tien slangen (42,8%
(figuur 3.2). De houders van de Rode Rattenslang hebben het meest
gereageerd (37,4%), gevolgd door houders van de afgodslang (18,8%) en de
koningspython (18,8%) (figuur 3.3). Zie voor de volledige vragenlijst en
bijbehorende gegevens bijlage 3 en 4.
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3.2 Temperatuur
Op de vraag “op welke temperatuur worden uw slangen gehouden?” werden
uiteenlopende antwoorden gegeven. Eén van de houders van de
Kousebandslang (Thamnophis sirtalis) hield zijn slangen overdag tussen 3035°C en ’s nachts rond 20°C, een andere houder van dezelfde soort slang
hield deze constant op 26°C. De Rode Rattenslang (Pantherophis guttatus)
werd door één van de houders overdag rond 30°C gehouden en ’s nachts
rond 22°C. Een tweede houder van deze slang hield de slang overdag tussen
20-25°C met een warmer punt onder de lamp en ’s nachts ging de lamp uit.
Een derde houder van de rode rattenslang hield de slang overdag tussen 2730°C en ’s nachts rond 22°C. De Afgodslang (Boa constrictor imperiator) werd
door één van de houders overdag tussen 25-32°C gehouden en ’s nachts
tussen 22-26°C. Een andere houder hield deze slang constant op 26°C. De
Koningspython (Python regius) werd door één van de houders constant
tussen 28-30°C gehouden. Een tweede houder van deze slang hield de slang
op een constante temperatuur van ongeveer 32°C. Een derde houder hield de
slang tussen 25-30°C. De Koningsslang (Lampropeltis getulus californea)
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werd door één van de houders overdag tussen de 25-30°C gehouden en ’s
nachts tussen 19-20°C. Een tweede houder van deze slang hield de slang
overdag op een constante temperatuur van 29°C en gedurende de nacht op
22°C.

3.3 Bodembedekking
Bij de vraag “welke bodembedekking gebruikt u?” was het mogelijk meerdere
antwoorden te geven. De meest populaire keuze als bodembedekking is bark,
ook wel schors genoemd. 29,4% van de ondervraagde personen gebruikt dit
type bodembedekking, gevolgd door zaagsel (23,4%) en kranten (11,8%).
Verder wordt er gras en/of mos gebruikt (5,95), cocopeat (5,9%), dit bestaat
uit kokosnootvezels. Tevens wordt turf (5,9%) en als laatste wordt wol
gebruikt (5,9%) (figuur 3.4).
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3.4 Beschutting
Op de vraag “wat voor soort beschutting heeft uw slang?” werden zeer
uiteenlopende antwoorden gegeven. Dit was het gevolg van de open vraag
structuur. De meest populaire keuze voor beschutting blijkt het gebruik van
(nep)planten te zijn (27,1%), gevolgd door een bloempot (16,2%). Hierna
volgen een hol object en een dikke laag bodembedekking (13,5%). Verder
wordt er gebruik gemaakt van boomstronken (10,8%), grotten en kurkplaten
(5,4%). Tevens wordt er nog gebruik gemaakt van een hol ondergronds, Pvcbuizen en wc-rollen (2,7%) (figuur 3.5).
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3.5 Winterslaap en groepshuisvesting
Eén van de vragen uit de enquête was “houdt uw slang een winterslaap?”.
Hierop antwoordde 38,9% van de personen “ja”. De rest (61,1%) oftewel de
meerderheid, beantwoordde deze vraag met “nee” (figuur 3.6). Op de vraag
“houdt u meerdere slangen bij elkaar in een terrarium?”, beantwoordde de
meerderheid van de personen de vraag met “ja” (52,6%). 26,3% van de
personen beantwoordde de vraag met “nee” en 21,1% gaf “soms” als
antwoord (figuur 3.7).
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Figuur 3.6: Winterslaap

3.6 Manier van informatievergaring en vertrouwen in kennis
verzorging
De meest populaire manier om aan informatie te komen over de verzorging
van slangen is “andere personen” (40%). Hierna volgt “internet” (28%) en
“boeken” (24%). Als laatste wordt “anders” als antwoord gegeven (8%). Onder
het antwoord anders wordt verstaan; ervaring of een vereniging (figuur 3.8).
Op de vraag “denkt u dat de kennis die u bezit over de verzorging de juiste
is?” antwoordde een ruime meerderheid de vraag met “ja” (95,2%). Slechts 1
persoon (4,8%) beantwoordde de vraag met “misschien/twijfel”, en geen enkel
persoon gaf “nee” als antwoord (figuur 3.9).
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3.7 Bekendheid PVH en bijbehorende site
Via één van de laatste vragen van de enquête werd aan de slangenhouder
gevraagd of deze bekend is met het PVH en of deze bekend is met de
aanverwante site “www.huisdieren.nu”. Op de vraag “bent u bekend met het
PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit)?” gaf een ruime meerderheid als
antwoord “nee” (71,4%). De antwoorden “ja” en “misschien/twijfel” (14,3%)
werden slechts 3 keer gegeven (figuur 3.10). Op de vraag “kent u de website
huisdieren.nu?” werd het antwoord “nee” het meest gekozen (67,2%), gevolgd
door het antwoord “ja” (23,8%). Het antwoord “misschien/twijfel” werd geen
enkele keer gekozen (figuur 3.11).
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Figuur 3.10: Bekend met PVH

3.8 Leeftijd en gebruik van media
Als gekeken wordt naar welk medium het meest gebruikt wordt per
leeftijdscategorie valt op (figuur 3.12), dat in de categorie <15 jaar er vooral
gebruik wordt gemaakt van “internet” (66,6%), de categorie “andere
personen” komt daarna (33,3%), van boeken wordt geen gebruik gemaakt. In
de categorie 15-25 jaar wordt het meest gebruik gemaakt van internet,
namelijk 62,5%. Op de tweede plek in die categorie komt “andere personen”
(37,5%), en op de laatste plaats komen “boeken”(25%). De personen in
leeftijdscategorie 25-35 maken vooral gebruik van de kennis van andere
personen (46,2%), op de tweede plaats komt “boeken” (30,7%), en internet
komt pas op de derde plaats in die categorie (15,4%). Slechts één persoon
gaf aan op een andere manier aan informatie te komen, namelijk door
ervaring. Er was slechts één persoon die in de categorie >35 jaar viel. Deze
persoon gaf aan via andere personen aan informatie te komen.
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3.9 Afwijkingen ten opzichte van de literatuur
Als gekeken wordt naar de meest voorkomende afwijking, ten opzichte van de
literatuur, gevonden onder de antwoorden van slangenhouders valt de
winterslaap het meeste op. Hierop volgt een verkeerde temperatuur of
constante temperatuur. Verder zijn er afwijkingen gevonden in het bij elkaar
houden van slangen van soorten die gewoonlijk, met uitzondering van het
paarseizoen, solitair leven. Ook een verkeerde bodembedekking wordt nog
gebruikt door een aantal slangenhouders (figuur 3.13).
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Figuur 3.13: Meest gevonden
afwijking

Als men kijkt naar de meest gevonden afwijkingen per categorie, valt in de
categorie “leeftijd” op dat de meeste afwijkingen gevonden worden in de
leeftijd 25-35 jaar. Gevolgd door de leeftijd van 15-25 jaar (figuur 3.14). In de
categorie “media” worden de meeste afwijkingen gevonden bij personen die
aan kennis komen via andere personen, gevolgd door boeken en op de
laatste plaats het internet (figuur 3.15). In de categorie “soort slang” worden
de meeste afwijkingen gevonden bij personen die een Koningspython
houden, gevolgd door de Rode Rattenslang, Afgodslang en de
Kousebandslang. In de categorie Koningsslang werden de minste afwijkingen
gevonden (figuur 3.16)
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3.10 Verantwoording enquêtedata
Bij de verwerking van de enquêtes is geconstateerd dat er een aantal niet
volledig waren ingevuld (bijlage 4). Bij vijf enquêtes is de slangensoort niet
gespecificeerd en bij zes enquêtes is de omgevingstemperatuur niet vermeld.
Tevens is bij één enquête de vraag over de kennisvergaring niet beantwoord
en bij twee enquêtes is de vraag over de bodembedekking niet beantwoord.
Uiteindelijk kan gezegd worden dat de meeste enquêtes bruikbaar zijn, maar
dat er toch sprake is van onvolledige data. Van de enquêtes met onvolledige
data werd wel de rest van de gegeven antwoorden gebruikt. Bij het berekenen
van bepaalde percentages echter, werden niet ingevulde antwoorden
uitgesloten.

3.11 Duurzaamheid
Het is belangrijk om na te gaan of dit rapport enige bijdrage levert aan een
duurzame ontwikkeling. Als uitgangspunt hierbij is gekeken naar de
basisdoelstelling van het PVH23, hierbij gaat het om: het bevorderen van een
verantwoorde relatie tussen mens en gezelschapsdier alsmede het
beschikbaar maken van de benodigde kennis, zodat gezelschapsdieren op
een verantwoorde wijze worden gehouden. Het waarborgen van deze
bijdrage wordt gerealiseerd binnen onderstaande aandachtsgebieden.
3.11.1 People
Door het opstellen van een advies aan het PVH over het beschikbaar stellen
van de juiste informatie aan slangenhouders kan er een direct positief effect
optreden op het leefmilieu van de slangen. Bovendien draagt het bij aan het
vergroten van het kennisniveau en daardoor het zelfvertrouwen van de
slangenhouders. Het verstrekken van informatie over een betere verzorging
kan leiden tot een verlenging van de levensduur van de slang en draagt bij
aan een toename in voldoening in het houden van de slang. Doordat
slangenhouders via meerdere media kennis verkrijgen en verspreiden, zorgt
het informatieaanbod vanuit het PVH ervoor dat een grotere groep
slangenhouders sneller over betrouwbare informatie gaat beschikken.
3.11.2 Profit
Bij uitvoering van de aan het PVH uitgebrachte adviezen in dit rapport zal zij
in toenemende mate het actieve platform zijn tussen slangenhouders en
aangesloten verenigingen en organisaties. Door zich ook sterker als
kenniscentrum te presenteren zal zij beter in staat zijn om een bijdrage te
leveren aan het kennisniveau van de slangenhouders. Door het combineren
en centraliseren van de juiste kennis en het uitbreiden van de
samenwerkingsverbanden tussen diverse belangengroepen nemen de
omvang en de betrouwbaarheid van de kennis toe. Betrouwbare informatie
draagt bij aan een goede verzorging. Een goede verzorging zorgt voor een
verminderde kans op ziektes, waardoor de uitgave voor medicijnen of
dierenartsconsultaties vermindert. Een goede verzorging draagt tevens bij
aan een gezonde nakweek. Deze nakweek kan behalve voor eigen gebruik
afgezet worden op de Nederlandse markt.

27

De kennis van de slangenhouder

3.11.3 Planet
Als de eigen nakweek in Nederland van voldoende omvang is om het
slangenbestand in stand te houden is er minder noodzaak om via het
commerciële circuit deze dieren aan te schaffen. In het gunstigste geval kan
dit betekenen dat de invoer vanuit het buitenland afneemt. Dit kan ertoe
leiden dat de buitenlandse wildstand niet in gevaar komt. Nederland kan in
dat opzicht zelfvoorzienend worden, eventueel ontstaat dan de mogelijkheid
om op beperkte schaal naar omringende buurlanden te exporteren.
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4. Discussie
Opmerkelijk in de resultaten van de enquête is dat 100% van de deelnemers
mannelijk is, tussen 25-35 jaar oud is (47,6%) en meer dan 10 slangen heeft
(42,8%). Het zou kunnen betekenen dat de doelgroep deze karakteristieken
heeft. Om dit met zekerheid te kunnen zeggen is echter een
vervolgonderzoek nodig om de doelgroep te kunnen analyseren en
vaststellen.
Uit de enquête is gebleken dat de deelnemers vertrouwen hebben in de eigen
kennis. Ondanks dat zij vertrouwen hebben in die kennis is het opvallend dat
de verzorging van deze dieren nog tekort schiet. Voorbeelden hiervan zijn:
verkeerde temperatuur en de afwezigheid van seizoenscyclus. Bovendien
werd de discutabele keuze gemaakt door wol en turf als bodembedekking te
gebruiken. Of deze verkeerde kennis effect heeft op het welzijn van de
slangen is het noodzakelijk om vervolgonderzoek uit te voeren.
Tevens opvallend is de geringe naamsbekendheid van het PVH en de
bijbehorende website, reden hiervoor kan zijn dat het PVH zich naar de
doelgroep uitsluitend profileert via internet. Hierbij valt tevens op dat het
percentage dat de genoemde website kent hoger is dan het percentage
personen dat bekend is met het PVH. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de
website van het PVH niet www.pvh.nl is, maar www.huisdieren.nu en
daardoor zouden deelnemers de website niet associëren met het PVH.
Op het gebied van marketinginspanning richting de doelgroep is het PVH vrij
passief. Met de huidige aanpak zouden de gewenste doelgroepen de weg
naar deze informatie onvoldoende kunnen vinden. Het aantal bezoekers aan
de website was in 2009 slechts 43.757 terwijl het LICGG. 160.990 bezoekers
had27. Dit zou kunnen betekenen dat het LICG op dit moment een primaire
bron is van informatie terwijl het PVH dat wil zijn. Dit is opmerkelijk aangezien
het LICG een initiatief is van onder andere het PVH. Een mogelijke oorzaak
hiervoor is dat het LICG meer naamsbekendheid geniet door een actievere
inzet van marketinginstrumenten. Hiermee zou het PVH een sterke
concurrent op het gebied van informatieverstrekking en kennisoverdracht
kunnen hebben. Dit zou dus kunnen betekenen dat de doelstelling van het
PVH tot het verbeteren van dierenwelzijn niet wordt bereikt. Dit zou te wijten
kunnen zijn aan de huidige marketingaanpak. Er is veel informatie, zowel
fysiek als digitaal, aanwezig. Deze informatie wordt nu echter nog
onvoldoende door de beoogde doelgroep gevonden.
Voor het verkrijgen van resultaten voor dit onderzoeksrapport is gekozen voor
het inzetten van een enquête via internet. Vanwege de korte
onderzoeksperiode was slechts een openstellingperiode van drie weken
mogelijk. Het beperkte aantal internetsites dat positief heeft gereageerd op de
plaatsingsaanvraag, heeft ook een nadelige invloed gehad op het bereiken
van de potentiële doelgroep. Deze korte periode en het gekozen medium
G.

http://www.licg.nl
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hebben een aanzienlijke beperking opgeleverd ten aanzien van verkrijgbare
resultaten. De lage respons heeft tevens direct invloed op de behaalde
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Het ontbreken van medewerking door
het grootste slangenforum van Nederland kan een belangrijke invloed hebben
gehad op de lage respons op de enquête. De reden hiervoor is dat het PVH
bij hen nog niet veel vertrouwen geniet. Bovendien gaven zij aan dat het voor
hen niet duidelijk was dat het PVH samenwerkt met de verenigingen die zij
overkoepelen.
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5. Conclusie
Op basis van de enquêtegegevens kan gezegd worden dat slangenhouders
over het algemeen vertrouwen hebben in de eigen verzorging en vinden dat
de slangen op de juiste manier gehouden worden. Ondanks dat de
slangenhouders vertrouwen hebben in de kennis die ze bezitten is deze
kennis niet in overeenstemming met de literatuur voor de specifieke
slangensoorten. Dit zou direct invloed kunnen hebben op de verzorging en
het welzijn van de slangen. Het kennisniveau van de slangenhouders in
Nederland zou daarom op dit moment onvoldoende kunnen zijn om het
welzijn van de dieren te garanderen.
Over de bekendheid die het PVH geniet onder slangenhouders kan gezegd
worden dat het PVH als bron van informatie nauwelijks bekend is onder
slangenhouders. Een grote meerderheid kent tevens de bijbehorende website
niet. De invloed van het PVH, als organisatie en kennisbeheerder en
verspreider, op het kennisniveau van de slangenhouder is op dit moment
waarschijnlijk gering. Het internet is echter wel een goed medium om de
doelgroep te bereiken aangezien uit de enquête is gebleken dat deze
personen via het internet actief zijn. Zo blijkt de site van de zusterorganisatie
LICG wel bezoekers aan te trekken, en zal dan in een grotere mate gebruikt
worden als informatiebron dan de site van het PVH.
De huidige marketingcommunicatiestrategie van het PVH voldoet op dit
moment niet om de gewenste ondernemingsdoelstelling te bereiken. De
doelstellingen van het PVH zijn onvoldoende uitgewerkt en onvoldoende
vertaald naar middelen en media.
De aanwezige gegevens uit de enquête en het literatuuronderzoek zijn
onvoldoende gebleken om een volledig beeld te geven over de kennis van de
slangenhouders in het algemeen en het effect daarvan op het welzijn van de
slangen.
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6. Aanbevelingen
6.1 Bekendheid PVH
Als het PVH het kenniscentrum wil worden dat zij voor ogen heeft is het van
groot belang dat zij meer reclame gaat maken en zich meer gaat profileren als
dit kenniscentrum. Gezien het feit dat de meeste slangenhouders nog
vertrouwen op de eigen opgedane kennis en de geconstateerde foute
toepassing hiervan, is het van groot belang dat het PVH de functie van
kenniscentrum versterkt en uitbouwt. Om dit te realiseren moet het PVH een
marketingplan opstellen. De hieruit voortkomende
marketingcommunicatiestrategie moet omgezet worden in activiteiten die op
de specifieke doelgroepen gericht zijn. Het PVH zal duidelijk moeten stellen
welke doelgroepen zij willen benaderen en welke informatie en diensten zij
willen aanbieden. Hierbij zouden de activiteiten van de zusterorganisatie LICG
als voorbeeld of uitgangspunt gekozen kunnen worden. Dit gezien de
aanmerkelijk grotere populariteit van hun website.
Het lijkt mij wenselijk dat het PVH nadrukkelijker de
samenwerkingsverbanden aangaat met de vertegenwoordigende
verenigingen van de door hun beoogde doelgroepen. Een mogelijkheid
hiervoor is om op de websites van aangesloten verenigingen aandacht te
vragen voor de activiteiten van het PVH en/of een link naar de website in te
bouwen. Om de naamsbekendheid te vergroten kan het PVH bijvoorbeeld
nieuwsbrieven versturen aan de leden van de overkoepelende organisaties.
Hiervoor moet dan de medewerking worden gevraagd van deze organisaties
in de vorm van het delen van hun adressenbestanden.
Om meer naamsbekendheid te genereren zou het PVH foldermateriaal bij
verkooppunten van diervoeders of dierenartsenpraktijken kunnen plaatsen.
Een andere mogelijkheid is verstrekking van informatiemateriaal en
ondersteuning aan onderwijsinstellingen. Hierdoor wordt een bijdrage
geleverd aan de educatie op het gebied van dierenwelzijn, oftewel people.
Het PVH zal sterke inspanningen moeten leveren om de naamsbekendheid te
vergroten waardoor ook het belang van hun website sterk toeneemt. Een
belangrijk inzetbaar medium voor informatieverspreiding is namelijk internet.
Het PVH zal dus veel aandacht moeten besteden aan de verbetering van de
eigen website in zowel vorm als inhoud. Allereerst zal de aanwezige
informatie over verschillende diersoorten verzameld moeten worden en op de
website geplaatst moeten worden. Deze informatie moet dan makkelijk te
bereiken of te vinden zijn voor de gebruiker. Verder kan gedacht worden aan
het verbeteren van de lay-out en werkbaarheid van de site. Ik ben van mening
dat de site op dit moment erg kaal oogt en veel van de beschikbare informatie
staat verspreid of door elkaar. Bovendien is het beschikbare nieuws lastig
leesbaar door het gebruik van verschillende lettergroottes en staan de
onderwerpen door elkaar. Het PVH zou een voorbeeld kunnen nemen aan de
website van de DierenbeschermingH., deze website is naar mijn mening
H.

http://www.dierenbescherming.nl
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overzichtelijk en eenvoudig in het gebruik. Aangezien het PVH verschillende
stageplekken aanbiedt voor studenten kan gedacht worden aan een
stageplek voor een ICT-student om de website te verbeteren. Het aanbieden
van digitale informatie heeft in toenemende mate de voorkeur aangezien
hierdoor een gering beslag wordt gelegd op grondstoffen, dit verminderd de
milieubelasting, oftewel de planet.
Door een te verwachten toename in bezoekers aan de website zal het PVH
een grotere geldelijke bijdrage vanuit de overheid generen27, oftewel profit,
aangezien de vergoeding van de overheid is gerelateerd aan het
bezoekersaantal. De toename in deze bijdrage kan zo nodig geïnvesteerd
worden in marketingactiviteiten.

6.2 Literatuuronderzoek
Uit het uitgevoerde literatuuronderzoek is gebleken dat het hanteren van een
verkeerd klimaat, ten opzichte van de literatuur, en leefomgeving serieuze
consequenties heeft voor de gehouden slangen. Het is van het grootste
belang dat de slangenhouders hiervan op de hoogte worden gebracht.
Daarom verdient het aanbeveling om goede adviezen hierover op de website
te plaatsen, zodat de slangenhouders deze kunnen gaan toepassen op het
klimaat en de inrichting van hun terraria. Dit kan een positief effect hebben op
de people aangezien de kennis en het vertrouwen over de verzorging
toeneemt en daardoor het plezier in het houden van de slang ook toeneemt.

6.3 Enquête
Aangezien op dit moment de kennis van de slangenhouder nog niet volledig
getoetst kan worden moet de enquête uitgebreid worden met vragen over de
manier waarop personen in contact gekomen zijn met de enquête om inzicht
te krijgen over het bereik van de enquête. Om onvolledige data in de
enquêtes te vermijden is het belangrijk dat er regels opgesteld worden voor
de enquête. Deze kunnen als tekst worden toegevoegd vooraan in de
vragenlijst. Bij regels moet gedacht worden aan: als personen meerdere
soorten slangen hebben dat ze één vragenlijst per slangensoort gebruiken.
Tevens is het belangrijk dat de deelnemers de vragenlijst volledig invullen.
Gebeurt dit niet, dan is de consequentie dat de enquête niet wordt
meegenomen in de resultaten. Omdat het wenselijk is dat het bereik en de
deelname aan deze enquête wordt vergroot moeten hiervoor maatregelen
worden getroffen. Hiervoor kan gezorgd worden door bijvoorbeeld de enquête
te promoten, medewerking te krijgen van forums, plaatsing in vakliteratuur en
verenigingsbladen of de enquête te houden op beurzen. Eén van deze
verenigingen is het grootste slangenforum van Nederland. Het is van groot
belang om in overleg te gaan met dit slangenforum aangezien zij een grote
achterban hebben van slangenhouders en deze via het slangenforum zeer
goed te bereiken zijn.
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Bijlage 1: Mail van het slangenforum
Beste Inge,
Allereerst excuses dat het even heeft geduurd. Dat had niets te maken met je vraag.
Je account is ook niet verwijderd.
Je hebt zeer waarschijnlijk een automatische melding ontvangen, indien je geen
forumberichten hebt geplaatst.
Op de forums worden accounts waar geen gebruik van wordt gemaakt na enige
waarschuwingen opgeheven.
Maar voordat dat daadwerkelijk gebeurd is daar geruime tijd overheen gegaan, maak
je dus geen zorgen.
Wij hebben je aanvraag besproken en hebben bij bepaalde zaken wat vraagtekens.
Zelf ken ik het PVH wel,
maar ik ben daar waarschijnlijk een van de weinigen in. Zij zien zichzelf inderdaad
als een overkoepelende
organisatie, maar in de praktijk is de ervaring dat er beperkt sprake is van
samenwerking met andere organisaties (evenals draagvlak en erkenning).
Bij ons is zelfs zo dat wij geen enkele band hebben met de PVH, terwijl wij een
aanzienlijke achterban vertegenwoordigen.
Bovendien zijn zij voor ons zeker geen bron van informatie, daar ook lang niet alle
informatie op hun website juist is.
Wij zijn nu zelf bezig om projecten op te zetten om de juiste informatie te bundelen.

Met vriendelijke groet,

Martijn Peters
Bestuursvoorzitter Stichting Slangenforum
www.slangenforum.com – www.reptielenforum.nl
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Bijlage 2: Algemene informatie
2.1 Rode rattenslang (Pantherophis guttatus)9,25
Uiterlijke kenmerken: Overwegend bruin tot oranje
gekleurd, met op de rug afstekende, donkeromzoomde
helderrode strepen of vlekken (zie figuur 2.1).
Herkomst: Oosten,-en Midden-V.S. en Noord-Mexico.
Algemene informatie: Lengte: 110-150cm, leeftijd
gemiddeld 15 jaar.
Geslachtsonderscheid: Het mannetje heeft een dikkere
Figuur 2.1 Rode rattenslang
staartwortel en een langere staart dan het vrouwtje.
Soort terrarium: Bak van hout of glas met voldoende ventilatie.
Minimale afm. (lxbxh): 90x60x50 cm, voor een duo 100x60x50cm.
Temperatuur: Overdag 24-28°C onder de spot tot 35°C, ’s nachts 19°C.
Relatieve luchtvochtigheid: 40-60%
Winterrust: 6 tot 12 weken op 18-20°C
Bodem: Kranten met daarop een laag mos, zaagsel of schors.
Inrichting: Schuilplek aan de warme en koude kant van het terrarium, planten
(plastic) waar de slang tevens in kan klimmen. Tevens kunnen er stenen,
klimtakken of kurkschors geplaatst worden.
Aantal dieren per terrarium: Eén of twee.
Voedsel: Muizen, ratten, gerbils, vogels, hagedissen of kikkers.
2.2 Afgodslang (Boa constrictor imperiator)4,7,28,38,40
Uiterlijke kenmerken: Overwegend grijs met bruin tot rode
zadels. De staart is oranjebruinig tot zwart (zie figuur 2.2).
Herkomst: Centraal Amerika van Noord-Mexico tot NoordAmazone.
Algemene informatie: Lengte: 180-365cm, leeftijd 20+.
Geslachtsonderscheid: Het vrouwtje is over het algemeen
groter dan het mannetje. Door middel van sonderen is er meer
Figuur 2.2 Boa c. imperiator
zekerheid.
Soort terrarium: Bak van hout of glas met voldoende ventilatie.
Minimale afm. (lxbxh): 60x60x120cm.
Temperatuur: Overdag 26-32°C, ’s nachts 21-26°C.
Relatieve luchtvochtigheid: 50-70%.
Winterrust: 2 maanden op 15-21°C.
Bodem: Zand, zaagsel of cocopeat(kokos) op een laagje krantenpapier.
Inrichting: Een grote schuilplek en een grote waterbak waar de slang in kan
liggen. Een plank of tak op een hoger niveau. Tevens een paar
(plastic)planten.
Aantal dieren per terrarium: Eén, de slang leeft solitair.
Voedsel: Muizen, ratten, kuikens, konijnen, kikkers of hagedissen.
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2.3 Koningspython (Python regius)4,5,7,10,41
Uiterlijke kenmerken: De kleur is meestal donkerbruin tot
zwart met geelbruine, ovale vlekken. Vaak zitten in deze
vlekken kleinere vlekjes die dezelfde kleur hebben als de
basiskleur (zie figuur 2.3).
Herkomst: Centraal- en West-Afrika.
Algemene informatie: Maximum 180cm, gemiddeld 105135cm, leeftijd tot 47 jaar.
Figuur 2.3 Python regius
Geslachtsonderscheid: Door middel van een sonde,
de mannetjes hebben bij de geslachtsopening twee duidelijk sporen.
Soort terrarium: Bak van hout of glas met voldoende ventilatie.
Minimale afm. (lxbxh): 45x90x60cm.
Temperatuur: In het koele gedeelte 26,5°C, onder de lamp 32°C. ’s Nachts
24-30°C
Relatieve luchtvochtigheid: 50-70%
Winterrust: 6-9 weken. Overdag 24-27°C, nacht 20-21°C
Bodem: Laag krantenpapier met daarop houtsnippers of boomschors.
Inrichting: Twee schuilplekken, één bij de warme plek en één aan de koelere
kant van het terrarium. Aangezien het een slang is die ook klimt moeten
boven in het terrarium een aantal planken of stokken aanwezig zijn. Tevens
(kunst)planten die de slang kan gebruiken om te klimmen, bijvoorbeeld lianen.
Aantal dieren per terrarium: Eén, de slang leeft solitair.
Voedsel: Muizen, gerbils, ratten, hamsters.
2.4 Koningsslang (Lampropeltis getulus californiae)8,29
Uiterlijke kenmerken: Grondkleur is bruin tot zwart met
strepen of banden van crème tot wit (zie figuur 2.4).
Herkomst: Noord- en Zuid-Amerika
Algemene informatie: 120-150cm.
Geslachtsonderscheid: Het mannetje heeft een dikkere
en langere staart.
Soort terrarium: Bak van hout of glas met voldoende
ventilatie.
Figuur 2.4 Lampropeltis g. californae
Minimale afm. (lxbxh): 80x60c60
Temperatuur: 26-32°C overdag, ’s nachts 19-22°C.
Relatieve luchtvochtigheid: 30-50%
Winterrust: twee maanden op 12-16°C.
Bodem: (silica)Zand, zaagsel of schors op een laagje krantenpapier.
Inrichting: Schuilmogelijkheid in de warme en koude zone, tevens een aantal
(plastic)planten en stenen.
Aantal dieren per terrarium: Solitair aangezien de slang ook andere slangen
eet.
Voedsel: Muizen, ratten, gerbils, vogels, kikkers, hagedissen of slangen.
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2.5 Kousebandslang (Thamnophis sirtalis)4,5
Uiterlijke kenmerken: De grondkleur kan geel, rood,
bruin, grijs of zwart zijn. Verder een (duidelijke) streep op
de rug in de kleur crème, geel, oranje of blauw (zie figuur
2.5).
Herkomst: Noord- tot Midden-Amerika (zuid Canada tot
Texas en Mexico)
Algemene informatie: 45-90cm, maximum leeftijd 15 jaar.
Figuur 2.5 Thamnophis sirtalis
Geslachtsonderscheid: de vrouwtjes zijn groter dan de
mannen en hebben een korte dikkere staart.
De mannen zijn kleiner en hebben een lange dunne staart.
Soort terrarium: Bak van hout of glas met voldoende ventilatie.
Minimale afm. (lxbxh): Oppervlakte: Minimale afm. (lxbxh): 80x40x40 voor
een koppel, 120x50x50 voor een groep van ongeveer acht dieren.
Temperatuur: Overdag 20-25°C onder de spot 30- 40°C, ’s nachts 15-20°C.
Relatieve luchtvochtigheid: 60-75%
Winterrust: 2-3 maanden bij 10-12°C.
Bodem: Laag krantenpapier met daarop houtsnippers.
Inrichting: Takken en stenen, eventueel wat kunst(hang)planten (Klimop).
Als schuilplek een stuk boomschors bovendien veel (plastic)planten. Tevens
een waterbak waar de slang opgerold in kan liggen.
Aantal dieren per terrarium: Een koppel of een groep, liefst één of twee
mannen meer dan vrouwen, dit stimuleert de paring.
Voedsel: Vis, eendagsmuizen, wormen, kattenvoer uit blik (gevogelte- of
vissmaak). N.B.: In vis zit thiaminase, dit breekt vitamine B1 af. Verwarm de
vis 5 min in water van 80°C om de thiaminase onwerkzaam te maken.
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Bijlage 3: Online enquête
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