
16 OKTOBER 2019 (3U30)

Lesnota’s voorbereid door Claire DIEDERICH

Originele versie van C. Diederich (UNamur), 2019



PROGRAMMA: 

Vrijdag 04/10/2019: Gemeenschappelijk deel: Algemene principes van huisvesting
(3u30)

Woensdag 16/10 : Specifiek Bijzondere dieren met vacht (konijnen, cavia’s, 

hamsters) en vissen (3u30)

Maandag 25/10 : Specifiek katten (4u30)

Woensdag 27/10 : Specifiek honden (4u30)



Voorstelling



HET DEPARTEMENT DIERENWELZIJ

Sinds januari 2015 is dierenwelzijn een gewestelijke bevoegdheid 
geworden. Deze bevoegdheid werd bij de zesde 
Staatshervorming overgedragen.

Onze ploeg:

-10 personen: 1 departementshoofd, 5 dierenartsen, 1 jurist, 3 
administratieve medewerkers 



BEVOEGDHEDEN

- Afgifte van erkenningen voor asielen, dierenpensions, kwekers, 
handelszaken van dieren (60tal)

- Afgifte van erkenningen voor fokkers, leveranciers en gebruikers van 
proefdieren (110 labo's)

- Afgifte van erkenningen voor dierentuinen, circussen, positieve lijst 

- Afgifte van vergunningen voor commercieel vervoer (van huisdieren 
en van boerderijdieren)



BEVOEGDHEDEN (2)

- Inspecties van de erkende instellingen (asielen, pensions, gebruikers van 
proefdieren,…) 

- Inspecties op basis van klachten over mishandelingen/ verwaarlozingen, 
of assistentie verlenen (politie, Cites,…) 

- Inspecties van boerderijen, slachthuizen, circussen, positieve lijst,…
- Inbeslagname van dieren
- Juridisch advies, aanpassing wetgeving 
- Brusselse Raad voor dierenwelzijn, Brusselse commissie voor 

dierproeven & Brusselse Dierentuincommissie → Adviezen
- Vragen van het publiek, parlementaire vragen, subsidies, enz. 
- Vergaderingen met de andere gewesten, het FAVV
- Medewerking aan Europese projecten
- Vergaderingen bij de EU (EU Platform of AW, NCP labodieren, …)

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisx4yEsfDXAhUCHxoKHUvUCE8QjRwIBw&url=https://alifelessphysical.com/2014/07/07/playing-detective/&psig=AOvVaw2thwqQLie5Mf7pZYx1RuaL&ust=1512477774270482
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfnbTWsfDXAhWM7hoKHQCqAMwQjRwIBw&url=http://www.conseiller.ca/pme/nouvelles/de-nouvelles-mesures-pour-reduire-la-paperasserie-20324&psig=AOvVaw3xpCPW7nsi9irRJl9VJV85&ust=1512477859368529


https://environnement.brussels/thematiques
/bien-etre-animal/les-journees-
dinformations-bien-etre-animal

https://environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/les-journees-dinformations-bien-etre-animal




27.04.2007 – K.B. ERKENNING EN HANDEL

De dieren op een gepaste manier huisvesten :

• Voldoende ruimte om zich voort te bewegen

• Rekening houden met het specifiek gedrag van de diersoort

• Een monotone omgeving vermijden

• Stevige constructie, geen mogelijkheid tot ontsnappen, beschut tegen slecht weer

• Materialen waar het dier zich niet aan kan bezeren en die niet toxisch zijn

• Temperatuur en vochtigheid aangepast aan de noden van de dieren

• Natuurlijke afwisseling dag/nacht (natuurlijke belichting of kunstlicht, 7/7d)

• Controle 2x / dag en onmiddellijk ingrijpen indien gezondheids- of gedragsproblemen

• Hanteren op een zachtaardige en bekwame manier, interacties tijdens de dag

Normen ter beschikking online en in de wetgeving

Voor hond en kat gehouden door particulieren, advies van Brusselse Raad voor Dierenwelzijn:

https://leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/brusselse-raad-voor-dierenwelzijn-een-nieuwe-gewestelijke-
instantie

(Ook voor paarden)

https://leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/brusselse-raad-voor-dierenwelzijn-een-nieuwe-gewestelijke-instantie


Gedrag gelinkt aan voedsel- en drankopname

- Constante samenstelling en kwaliteit;
- regelmatig schema voor verdeling/verversing
- continue toegang = ad libitum

- voordelig maar risico op obesitas
en moeilijke controle op de ingenomen hoeveelheid

- in fokkerijen/kwekerijen (ok)
- coprofagie: normaal bij knaagdieren
- water: vermijd fecale verontreiniging
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Gedrag gelinkt aan voedsel- en drankopname
- indien zieke dieren, verminderde voedsel- en drankopname

=> snelle uitdroging
opname medicatie bemoeilijkt via deze route

- bij zwangere/lacterende wijfjes
- bij jongen en dieren in groei

=> verschillende voeding/drank- behoeften

. 
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Sociaal gedrag

- sociale dieren moeten in groep leven
(zie Europese dierenrichtlijnen)

maar met de volgende uitzonderingen:
- agressiviteit indien

- mannelijke konijnen in pubertijd (territoriaal)
- overbevolking
- wijziging van kooi: 'indringer'

(om bvb 2 kleine groepen knaagdieren in één kooi te huisvesten)
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Thermoregulerend gedrag

- een verdoofd/nat dier koelt snel af
- als de volumeverhouding oppervlakte/lichaam hoog is
treedt snel hypothermie snel op
significante thermogenese
hoge gevoeligheid voor variaties in de omgevingstemperatuur (! afkoeling ‘s 
nachts!)

De dieren verzamelen zich, dringen bijeen om zich warm te houden of bouwen 
een nest.
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Thermoregulerend gedrag

- Vermijd luchtstromen, direct zonlicht, nabijheid van warmtebronnen.

- bij hyperthermie of diarree:

volg de hydratatietoestand van de dieren op

.
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HOEVEEL KOST EEN DIER ? (VOORBEELDEN)

Konijn, muis, hamster…
• Aankoop : van 10€ tot 100€ (exclusief kooi en accessoires)
• Jaarlijks onderhoud (alle uitgaven inbegrepen) : tussen 100€ en 350€ / jaar

Vissen
• Aankoop : van 1,5€ tot 50€ (exclusief aquarium en accessoires)
• Jaarlijks onderhoud (alle uitgaven inbegrepen) : tussen 5€ en 500€ / jaar

Bron: https://www.idealo.fr/mag/2018/03/06/accueillir-un-chat-ou-un-chien-
check-list-et-budget/



Gedrag en voedselbehoeften, sociaal gedrag en huisvesting, 
diergezondheid



Gedrag en voedselbehoeften, sociaal gedrag en huisvesting, 
diergezondheid



CAVIA (CAVIA PORCELLUS)

- Intelligent, makkelijk te hanteren, bijten zelden

- Dieren die meestal vroeg in de ochtend of in de schemering actief zijn, maar 
wel het menselijk ritme kunnen volgen

- Leeft in een harem

- Indien solitair gehuisvest, vocalisaties naar de eigenaar

- Kooi: 30x60 cm (hoogte: 30 cm) met beschutting
Kooibodem: stevige bodem bedekt met papier; zaagsel, hooi
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‘Rassen’ en variëteiten:
*Glad haar: ongekleurd, agouti, vuur, vos, met een tekening;

Engelse of Amerikaanse kronen (een 'circulaire spike' rozet tussen de 
witte of gekleurde harige oren)

*Ruig haar: Abyssinian of Rosette, Rex

*Lang haar: - Peruaans
streep in het midden, 2 kleine rozetten aan de haren naar de voorkant

- Shelty haren achteruit
- Texel, Alpaga, Lunik

*Satijnhaar
*Naakt



- leven: 4 tot 8 jaar (gemiddeld 5 jaar)
Gewicht: 750 tot 1200 gram
Optimale temperatuur: 13 tot 21 graden C (ventilatie, beschutting)

- Sociaal gedrag: Agressiviteit bij overbevolking
Surveillance bij de komst van een nieuwd cavia in een groep
Voedselhiërarchie, met dominantie van mannetjes

- Het verkennen van het milieu +++ (! Knabbelen! Ongelukken!)

Onderhoud van de bedding (ammoniak urine): 1x/week

Drinkbakken (spenen) en voedselkommen: 1x/dag



- bij nadering van een persoon

* excitatie bij de dieren
* verspreidingsreactie bij poging tot het vangen van een dier
* weerstand bij het gevangen worden en luide vocalisaties
(zoniet, teken van probleem bij het dier)

- zeer gehecht aan gewoonten
moeilijk voedsel, strooisel, waterdispenser, huistype na puberteit te wijzigen

.
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Handle with care

file:///C:/Users/cdiederi/Desktop/Bureau/Cours CD/Etho Anilab/Anilab UNamur/Sources et Illustrations/Video Handle with care(Institute of Animal Technology)/14 Handle Guinea Pig.mpg


- Dieet: Speciaal voor cavia's (20% eiwitten, 16% vezels) + hooi
- Snoep: Max. 1x/dag, hoog gehalte aan vezels (alfalfa, wortelen, appels)
- Vitamine C dat dagelijks moet worden verschaft:

¼ cup kool of boerenkool
tablet van 50mg gestabiliseerd Vit. C
in het drinkwater (niet genoeg, snel gewijzigd)

Verrijking: Kartonnen, zakken, allerhande papier (niet toxisch)
stro, spelletjes voor grote vogels en katten, knaagdieren (fruit;
takken van bomen)



- Bijvoederen: 15 tot 21 dagen

- Puberteit: 9 tot 10 weken

- Vagina gesloten door epitheliaalemembraan buiten de loopsheid en partus

- Dracht: 52 tot 72 dagen
- scheiding van het schaambeen voor de geboorte;
onder hormonale invloed
- eerste geboorte voorzien voor de leeftijd van6 maanden (vóór het 
fusionneren van de beenderen anders bestaat het risico op keizersnede)

Nest: 1-2 jongeren

Verlaten vroegtijdig het nest (volledig klaar bij geboorte), eerste stevige maaltijd 
kan 12 tot 24h wachten
mogelijkheid om ze kunstmatig (met de hand) groot te brengen

- Leeftijd sexuele maturiteit: 20 maanden (mogelijk op de dag van geboorte)



- Behandeling: Één hand rond de borst, de andere ondersteunend de posterors



DE MEEST VOORKOMENDE ZIEKTEN

- Vitamine C-deficiëntie (bot- en/of tandafwijkingen, hematomen, bloedingen)
- Overgroei van tanden/Tandbrug van kiezen
- Diarree/enteritis
- Anorexia/gewichtsverlies
- Longontsteking
- Wonden aan de poten
- Voortplantingsproblemen (abortus, moeilijke partus, haaruitval)
- Vachtproblemen (schurft, schimmel)
- Arthritis, septicemie
- Bijtwonden



Cavia in goede gezondheid

Schone, droge lichaamsopeningen

Mond sluit goed

Vacht in goede staat

Poten roze, zacht; afwezigheid van wonden

Levendig en nieuwsgierig dier



Cavia’s: Tekenen van pijn en stress

- relatief stoïcijns: pijn moeilijk te identificeren op het eerste gezicht
zorgvuldige observatie van het dier
- het is heel abnormaal dat het dier zichzelf laat vangen
- sterke vocalisaties indien pijnlijk, zelfs bij lichte pijn
- schijnbare slaperigheid
- agressie is zeldzaam

.
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Gedrag en voedselbehoeften, sociaal gedrag en huisvesting, 
diergezondheid



KONIJN (Oryctolagus cuniculus)

- dieren die zelden bijten;
tam indien voorzichtig behandeld
(zoniet, afweren en krabben met de achterpoten)

- dieren die ondergronds leven, actief s’ nachts 
of bij schemering (// tijdsschema mens).
aanpassing mogelijk

huisvesting:
- totale vrijheid
- ren (gedeeltelijke vrijheid)
- kooi met staven 100x60x50 cm (tijdelijke beperking, ziekte)
- konijnenhok (idem)

.
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KOOI (INDIEN 100% GESCREEND: ZAL VERBODEN ZIJN IN DE 
BRUSSELSE REGIO IN 2021)



Voeding

HOOI, HOOI, HOOI!
(volume van het konijn/ dag, kwaliteit!)
Volwassene: weide-hooi
Groei: Alfalfa hooi
Groen: Gras en bladeren 

(80gr/kg konijn/dag)

Industriële voeding: In beperkte hoeveelheid 
(25gr/kg konijn/dag, in 2x)

Zaden: te vermijden!
Korrels: Te rijk aan suiker (melasse)
Hete samengeperste korrels: Hoog in vezel
Geëxtrudeerd: rijk aan zetmeel (suiker) en weinig vezels
Mono-component: hooi en pellets van gras

Snoep: Cornflakes met honing (NEE!)
Wortelen en overmaat aan vruchten Zwaarlijvigheid!
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- Dieren die caecotrophy toe passen:

terugwinning van bacteriële eiwitten

en vitaminen

- De voeding geleidelijk wijzigen zodat de flora van de blinde darm de tijd heeft 
om zich aan te passenen (belangrijke rol in de spijsvertering);

anders diarree en anorexia
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Voortplantingsgedrag

- Pubertijd: 5 tot 7 maanden
- Oestrale cyclus: 
* ovulatie veroorzaakt door coitus
* ♀ ontvankelijk gedurende 7 tot 10 dagen;

dan inactief gedurende 1 tot 2 dagen (het hele jaar)
* ♂ : 8-10 uur licht/D 

♀ : 14-16 uur licht/D
(anders, verminderde seksuele activiteit, zoals in de herfst)
* de voedster bij de ram zetten

33



- Dracht: 31 tot 32 dagen
(voorzichtig hanteren om abortus te voorkomen)

- Nestgrootte: 7 tot 8 jongeren;
* behoefte aan een nest, gevuld met vacht van het moederdier
* Cannibalisme indien abnormaal of dood jong;

als er een verstoring van de omgeving optreedt;
als moeder onervaren is

* geen zorg voor jongeren en slechts 1 voeding/24h (!)
- Bijvoederen: 6 tot 8 weken (eenvoudig met de hand groot te 
brengen)
- vruchtbare leven: 7-11 nesten of 3-4 jaar

34
Dekking OKDekking KO

file:///C:/Users/cdiederi/Desktop/Bureau/Mes images/Etudiants/Julie Herman/lapins cpt reproducteur.mpg
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Konijn: Tekenen van pijn en stress

- relatief stoïcijns (wild dier)
- verminderde inname van voedsel en drank
- verminderde activiteit
- schijnbare lichtgevoeligheid en oogvloei met protrusie van het derde ooglid
fecale vervuiling van de vacht, spijsverteringsstoornissen en uitdroging
- cannibalisme, geen nest, nest verlaten
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Gedrag en voedselbehoeften, sociaal gedrag en huisvesting, 
diergezondheid



HAMSTER (Mesocricetus auratus, Golden hamster of Syrische hamster)

- Dieren gemakkelijk te temmen;
bijt als dier verrast is of brutaal wordt gehanteerd (♀>♂)

- Levensduur: Max. 3 tot 5 jaar

- Dieren meestal actief ‘s nachts, maar ook overdag
(12 tot 14u. licht/D)

- Belang van dagelijkse rust en regelmaat

- ! Honden en katten = ROOFDIEREN

- ! Plotselinge manipulaties door kinderen.
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Hamster, Sociaal Gedrag

- solitaire dieren
Agressiviteit +++

- met uitzondering van een korte periode tijdens oestrus, zodat ♀ het 
♂niet meer aanvalt.)

- behalve wanneer de dieren bij het spenen of vóór de puberteit zijn 
gegroepeerd

- Markering van het gebied via de klieren thv de flank
(donkere markeringen op de vacht, zie ♂)

- kooi waaruit ze niet kunnen ontsnappen 
(knaagt op de materialen!)

- In geval van een ontsnapping, geen spontane terugkeer naar kooi 
(in tegenstelling tot ratten en muizen) 38



Eten En Drinken

- Dieet aangepast aan de leeftijd

- Behoefte aan vezels (risico op diarree)

- Water: Fles met pipet

Nat voedsel

- Traktaties: Wortelen, fruit

! Voedselopslag, verspilling



Omgeving

- Droog nest
- Nest met vulmaterialen

(stof, schaafsel)
- ! Dons/Pluche niet aanbevolen omdat inslikken mogelijk is

- Kunnen klimmen, rennen en graven ! Volle wielen voorkomen botsing

- Activiteit ballen: Ongeschikt
(weinig ventilatie, laat geen olfactorische verkennen van de 
omgeving toe, schokken)
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Hamster, Thermoregulatorisch gedrag

- dieren die oorspronkelijk waren aangepast aan de hitte
(graven zichzelf in om hitte te vermijden)

 lage hittetolerantie
 goede tolerantie voor koude

(Pseudo-slaaptoestand bij 5 graden Celsius)

- Behoefte aan een nest voor de thermoregulatie en de veiligheid van 
jongeren

41



Hamster, voorplantingsgedrag

- Puberteit: 32 tot 42 dagen

* voortplanting van 6 tot 10 weken ;
lagere vruchtbaarheid in de winter.

* koppels (♀ bij ♂ ) tijdelijk
voor slechts één nacht
of permanent indien gegroepeerd voor puberteit

(kannibalisme als stress!)

- Oestrale cyclus: om de 4 dagen, zeer korte ontvankelijkheid
- Dracht: 15 tot 18 dagen
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- Nestgrootte: 5 tot 9 jongeren;
* jongen klein, 2-3 gram, onvolgroeid
* in de steek laten en doden (frequent)

(als er een probleem bij de geboorte door apparatuur, 
storingen als gevolg van reiniging, vroegtijdig 
hanteren van moeders en jongeren)

 niet storen gedurende de 7 dagen post-partum
 niet met de hand groot te brengen

- Spenen: 20 tot 25 dagen
- voortplantingstermijn: 20 maanden.
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- Manipulaties

beten vermijden
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Hamster: Tekenen dat hij zich niet voelt

- gewichtsverlies/obesitas
- langere slaaptijd

toename van agressie
of van apathie

- Oogvloei en diarree
- Huidproblemen
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Gedrag en voedselbehoeften, sociaal gedrag en huisvesting, 
diergezondheid



HET MEEST VOORKOMEN

- - Cichlids: Scalar, Oscar, discus (niet voor beginners)

- Bodemreiniger: Type Ancistrus (schuilplaatsen nodig)
- Vivipaar: Guppys, Platys, Mollys, Xiphos (lyre of zwaardstaart, langwerpig
lichaam);
- Neon (in banken), Harlequin Rasboras
+ Slakken (als hun aantal toeneemt: Controleer de nitrieten), worden gegeten
door de clown loches. Andere vissen eten hun eieren.



WELKE VISSEN ?

De keuze hangt af van
- Vissoorten: Territoriaal +/- agressief tegenover anderen, alleen in 
een school, met behoefte aan een zachte bodem, schuilplaatsen, 
enz.

- Bevolkingsdichtheid: Risico van stereotypieën, agressiviteit
Ex: Agressieve Midas of Amfiophilus citrinellus cichlids, agressiviteit
tussen hen indien gehuisvest in een middelgroot aquarium

- Afhankelijk van Aquarium: volume, diepte, breedte, filtratie, planten, 
schuilplaatsen



SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING?

- regel: 1 cm vis (volwassen grootte) / L water in het aquarium
+ min. vereiste volume per soort

Typische samenstelling: 10 neons, 9 rasboras, 2 mannetjes en 6 guppy wijfjes, 
1 paar andere vivipare, een paar reinigingsmachines

Een ander voorbeeld is:
Aquarium 100 l'=80 l water) = ca. 16 vissen 5 cm lang
Maar geen Scalaires, discus of Molly (Min. 300 L)



ALGEMEEN

- Zoet water of zeewater?

- Volume (minimaal 100 tot 120 l): Eenvoudig onderhoud, minder zeewier en 
ziekte, betere hygiëne (in vergelijking met kleinere aquaria)

- Vorm, plaats (met/zonder meubilair)

- Uitrusting: Filter, pomp, verlichting en verwarming + accessoires (achtergrond, 
decoratie, schepnetje, watertesten)

- Zoet water: 15 à 30% vervangen per week
(leidingswater 30 min laten rusten voor chloorverdamping)



WATERKWALITEIT VOOR VIS : N

Stikstofcyclus – Nitriet-Piek - Nitrificerende Bacteriën

Afbraak van organisch afval in aquariumfilter
NH4+ ammoniakverbindingen – Giftig

Nitrieten (NO2- door Nitrosomas) – Giftig

Nitraten (NO3- door Nitrobacters) – niet giftig

Installatie in 3 tot 4 weken (nieuw aquarium syndroom)

Van toepassing op alle soorten aquaria, zoet- of zeewater



WATERKWALITEIT VOOR VIS : N

Toe te voegen:
– visvoeder of stukjes gebruikte filters om de kolonisatie door bacteriën in het 
filter te versnellen
- eerst een aantal vrij resistente vissen, vervolgens een geleidelijke toename van 
het aantal vissen (tijdelijk met 2 aquaria gewerkt: oud/nieuw);
- het afval de eerste dagen beperken (weinig diervoeder);
- 20% van het watervolume/week wijzigen in de 4-6de week dan 15 tot 30% / 
week of / 2 weken
- de filter de eerste weken niet schoonmaken; reinigen volgens vervuiling, maar 
geen gechloreerde waterspoeling (gebruik aquariumwater)
- met de tijd, de modder op de steentjes van de bodem opzuigen

Het voorbereiden van water voor een aquarium



- Bepaal 1x/sem ammoniakgehalte
(stijgt tot 5-10D en daalt vervolgens tot 7-12D);
nitrieten (toename en afname tot 0 in 2-4 weken)
en nitraten (stijgen) in water

Een routine-dosering moet dan de volgende resultaten opleveren:
0 mgr/l ammoniak
0 mgr/l nitrieten
20 tot 30 mgr/L nitraten (Waarschuwing: Gevoelige Discus!)



SAMENSTELLING VAN EEN FILTER

Soorten apparatuur: Buiten of binnen in het aquarium of met geïntegreerde 
bezinkingsunit (3 compartimenten: Bezinken van groot afval, filtratie, afvoer met 
pomp)

Soorten filtratie:
- 1: Mechanisch filter voor het vasthouden van grote deeltjes;
- 2: Biologisch filter voor het verwerken van ammoniak;
- 3 eventueel chemisch filter alleen indien nodig (duidelijke sporen van een 
geneesmiddel, wijziging van ph: actieve kool, turf)

Debiet?
3 maal het volume van het aquarium/uur
(tropische populatie met normale dichtheid van kleine vissen)
5 keer het volume van het aquarium/uur bij grote vissen

Werkingsduur: 24 uur/24



WATERKWALITEIT VOOR VISSEN : pH

pH: Waterstofpotentieel
Zuurtegraad (1) of basiciteit (14) van water (Neutraal=ph 7)

Zoet water: Voor de meeste vis: pH tussen 6,8 en 7,5
Discus geeft de voorkeur aan een pH tussen 5,5 en 6,5
Afrikaanse cichlids uit Lake Malawi geven de voorkeur aan een pH tussen 

7,5 en 8,5

Zeewater: pH > 8

Om de pH te verlagn: Voeg CO2 toe, commerciële producten (geen fosfaten!)

Om de pH te verhogen: Gedeeltelijke waterverversing, commerciële producten

Van toepassing op alle soorten aquaria, zoet- of zeewater



WATERKWALITEIT VOOR VISSEN : hardheid

Hardheid = concentratie mineralen (calcium, magnesium, natrium, kalium)
 hard water (rijk aan mineralen) versus vers water

Hardheid is opdeeld in:
1. Carbonaat of tijdelijke hardheid: Bestaande uit calciumcarbonaat en 
bicarbonaat [Ca(HCO3)2] en magnesium. Neemt af als gekookt water wordt
gebruikt.
Ideale waarde (communautair aquarium): Tussen 3 en 8 graden KH (x1,79 
graden TAC)

2. Permanente hardheid: Calciumsulfaat (Caso4), calcium chloride en 
magnesium.

3. Totale hardheid = gecarboniseerde hardheid + permanente hardheid
Ideale waarde (communautair aquarium): Tussen 6 en 16 graden GH (x1,79 TH)

Van toepassing op alle soorten aquaria, zoet- of zeewater



INSTALLATIE VAN HET AQUARIUM

- Plaats: Niet onder direct licht (algengevaar), noch bij verwarming
- eenvoudige toegang voor onderhoud
- toegang tot elektriciteit (10 ma GFCI)
- plaats het aquarium op een onderstel
(marine triplex, polystyreen, vilt)
- horizontaal onderstel
- niet bewegen als gevuld met water!

- Warm water vullen en decoratie (Planten, grond, decor, … PROPER!)

- Verwarming + thermometer

- Schoonmaken: Spons, warm water, GEEN zeep!
Pas op voor nieuwe sponzen, al bedekt met zeep



VERLICHTING

- Geen direct licht (filamentouze algen +++, opwarming)

- Kunstverlichting: 8 tot 12 uur

- Voor planten of vissen (diffuus licht, schaduwrijke zones)?

- Wat voor soort licht? Het dichtst bij natuurlijk licht

- Kleurweergave-Index (Irc) > 80

- Het aantal kleuren (schijnbare kleur die is toegewezen aan een licht) dat het 
dichtst bij dat van de zon ligt: 6500 Kelvin

- Spectrum: Set golflengten die het licht (nm) zo volledig mogelijk vormen

- Verlichting: Hoeveelheid licht dat naar een oppervlak (Lux) wordt gevoerd, 
evenredig met het vermogen van de verlichting (Watt)

Slijtage van de buis (regelmatig herhalen)



VERWARMING MBV THERMOSTATEN

TEMPERATUUR TUSSEN 24 EN 28 GRADEN, AFHANKELIJK VAN DE VIS



AQUARIUM ACHTERGROND EN DECOR

- Zand

- Grind (niet kalkhoudend)

- Wortels

- Stenen (Lava, leisteen, graniet): Ruimtevermindering!

- Voedzame grond die bedekt moet worden met grind

(voor planten, vaak met verwarmingsdraad)

- Volledige grond gebruikt zoals is

(moet niet worden afgedekt)



VISVOEDER

- Dieet: Herbivoor, carnivoor, omnivoor

- Commercieel voedsel, aangepast aan het dieet van de soort:
- vlokken of schilfers: drijven, brokkelen af, zeer vervuilend
- Crisps of stokken: voedingsstoffen beter bewaard, minder verontreinigende 
stoffen
- Korrels (te rehydrateren), tabletten: zinken
- Pastilles, tabletten die aan de wanden worden bevestigd
- bevroren/gevriesdroogd voedsel
(Worm van Vase)
- levend voedsel

Elke dag, 1 tot 2x/D in kleine hoeveelheden verbruikt in 1 min.



VISVOEDER

- Levend voedsel (vissen, goudvissen, cichlids, korhoen, gouramis en zeevis);

- Daphnies

- Artemiaas (zeewater)

Verkrijgbaar in vacuümpakketten



TEKENEN DAT EEN VIS HET NIET GOED DOET

Vergiftiging door ammoniak en/of nitraat (soms subtiel)

Afname van de activiteit
Trage groei
Ontwikkeling van ziekten
Stoppen met eten
zwemvinnen tegen het lijf
Moeilijkheden om te zwemmen (zwemblaas stoornis in goudvissen)
Ademhalingsproblemen
Gewijzigde zwemplaats (dicht bij het oppervlak: luchtinlaat);
Plotselinge bewegingen ('nervositeit')

+ Mortaliteit (soms na een paar weken)



Witte vlekken over het hele lichaam (huidparasiet: 'Ichthyo'):

Behandeling rekening houdend met cyclus parasiet
- in warmer water (max. getolereerd door vis), in quarantaine, de parasiet tot 
rijpheid brengen zodat hij van de vis valt. Plaats de vis terug in een schoon 
aquarium.
- Herhaal dit elke 12h gedurende 6 dagen want hij leeft onderhuids
- Reinigen, desinfecteren, spoelen, drogen van de lege bak

-Malachite groen behandeling (VM)
- in quarantaine met warmer water, MAAR zonder planten (!) en zonder pomp 

(afbraak van product), Voeg 0,04mgr/L VM toe.
- verniewing water en VM op D3 en D5
- einde van de behandeling op D7.

Behandeling met zout water (osmotische schok, barsten van buitenste cellen)
- 40 g Guérande zout/l water, gedurende 10 minuten
(! Houd de vis de hele tijd in het oog – zwem de rug zwemmen, adempatroon-
en reageren door dit bad te stoppen, indien nodig)

TEKENEN DAT EEN VIS HET NIET GOED DOET



Vin rot (=zweer, inkrimpen (en afronden) van de vinnen, necrose)
Oorzaak: Bacteriële infectie (3 geïdentificeerde bacteriën: Flexibacter
columnaris, Pseudomonas sp. En Aeromonas sp.)

Tot 80% sterfte

Preventie: - quarantaine;
- zout water desinfecterend bad voor nieuwe vissen

(Niet voor vissen zonder schubben: Paling, elektrische vis, haaien, roggen, 
kattenvis! )

TEKENEN DAT EEN VIS HET NIET GOED DOET



Neon-ziekte:
- Vroeg stadium: Agitatie, isolatie, anorexia, grijze/witte vlekken
- Geavanceerde fase (100% fataal binnen 3 dagen): Witte plaques, 

lichaamsvervormingen, abdominale zwelling
- Oorzaak: Parasiet (Pleistophora Hyphessobryconis)
- Behandeling: isolatie, euthanasie en desinfectie

Te onderscheiden van:
-systemische bacteriële infecties
-chronische ziekten (dieet)
-omgevingsomstandigheden
-ouderdom.

TEKENEN DAT EEN VIS HET NIET GOED DOET



Distentie buik = dracht OF abnormale ophoping van vloeistoffen
- Met verlies van vitaliteit en/of eetlust, abnormaal zwemmen (naar voren 
geneigd), zweren en roodheid in de buik, verlies van kleur, verstoring van de 
luchtwegen, uitpuilende ogen
- Oorzaken: Bacteriën (of virussen) of stress (slechte hygiëne, voeding, 
acclimatisatie)
- Behandeling: Antibioticum (handel, voorschrift);
(! Actieve kool verwijderen tijdens de behandeling)

TEKENEN DAT EEN VIS HET NIET GOED DOET



Agressiviteit (slechte leefomstandigheden, incompatibele soorten)

- Aquarium te klein of zonder plaatsen om zich te verbergen:
Niet in staat om afstand te nemen, continue ‘provocatie'- Roofvissen van andere 
soorten - verkeerde verhouding mannetjes/vrouwtjes
Ex- Brave platy: 3 vrouwtjes/1 mannetje (agressie als 2 mannetjes voor 1 
vrouwtje) - reproductie
- Concurrentie voor een territorium, voor een vrouwtje, bescherming van eieren 
en broedsel 
- Slechte interspecies interacties of lage tolerantie 
- Zeer actieve vis van nature (bijv: Barbus van Sumatra): niet met vreedzame 
vissen, langzame vissen met lange vinnen 
- Concurrentie voor het zelfde niveau in het aquarium 
- indringer in een stabiele groep (nieuwe vissen of terugkeer vis na ziekte)

TEKENEN DAT EEN VIS HET NIET GOED DOET



QUARANTAINE

- Doelstelling: het dier in het oog houden na aankoop, in geval van een 
besmettelijke ziekte (ziekenhuisaquarium), in geval van behandeling van één 
enkele zieke vis (indien meerdere, de behandeling in het oorspronkelijke 
aquarium uitvoeren), teneinde een bepaalde soort te beschermen (toxische 
behandeling voor andere vissen of planten)

- Materiaal: gemiddelde grootte, geen grind (! Stress) (0,5cm zand + kunststof 
planten voor beschutting), geen licht, filter-schuim (stuk schuim uit 
oorspronkelijke bak)

Ex: Preventie Ichtyoftiriose (huidparasiet, witte vlekken)
Planten: 4D, in een vijver zonder vissen (cysten rijpen, parasieten vallen af en 
sterven)
Vis: Enkele weken om te weten of de ziekte zich ontwikkelt (post-stress)

Als de leefomstandigheden goed en stabiel zijn  gezonde vis 
(bestand tegen infecties)



ONDERHOUD

afhankelijk van :
- aquarium-keuze (grootte en inhoud)
- de aanwezigheid van planten 

(gebruik nitraten en fosfaten, verhouding 10-15/1)
- bij aanwezigheid van fosfaten (bevorderen van algen)

Schoonmaken aan frequentie van 1x/week:
- Ruiten (wisser + magneet, spons zonder reinigingsmiddel)
- de filter (Niet in helder water! Mechanisch filter wordt 2 keer gespoeld en/of 
vervangen met een interval van 1 week.)
- De bodem (stofzuiger)

- Water (verschillende doseringen, frequentie aan te passen + vernieuwing van 
15 tot 25%)



AQUARIUM-PARAMETERS DIE OPGEVOLGD MOETEN WORDEN

https://www.lapagedupoissonrouge.net/aquarium-a-poissons-rouges/entretien-aquarium/

- Apparatuur: Elke dag

- Algemene toestand en gedrag van vis: Dagelijks

- Ammoniaktest: om de 3 dagen (week 1 tot 6) vervolgens van tijd tot tijd of 
indien nodig (in geval van twijfel of probleem)

- Nitriet test: om de 3 dagen (week 1 tot 6) vervolgens van tijd tot tijd of indien 
nodig (in geval van twijfel of probleem)

- PH: Niet nodig TENZIJ het gebruikte water vers is

- Hardheid: Te controleren parameter als de pH sterk daalt (te veel vissen, te 
veel planten, te weinig mineralen in het water)



Aquatische soorten: Bijzonderheden

- afhevelen aquariumbak
- mechanische filtratie (afzonderlijke groepen vissen per 
filtratieapparaat)
- gebruik van UV-lampen om het water te ontsmetten
- voorzorgsmaatregelen bij het reinigen van biologische filters
(handschoenen dragen, aftappen met de mond verboden)
- laat een actieve biologische bacteriële filter in het aquarium voor 
de komst van nieuwe dieren
- proper ≠ zonder vrije pathogenen of cysten

Zorg ervoor dat er geen voorgeschiedenis van infectie is in de 
gebruikte waterunits

72



VISSEN: ENKELE TE VERMIJDEN FOUTEN

- Te klein aquarium, ongepaste vorm

- Overvoeden (organisch afval)

- Overbevolking (30 tot 50L water / goudvis)

- Onvoldoende filtratie (debiet 5x> volume aquarium, 300L/u minimum)

- Filter niet geactiveerd (stikstofcyclus, NH3nitrosomonas NO2 nitrobacter 
NO3 Nitraten)

- Filter te veel gereinigd (gewoon reinigen met lauw water maar bacterieën niet 
verwijdern)

- Te veel vers water in 1 keer (max. 50%) (gekleurd of stinkend water = te kleine 
filter of te veel water)

- Geen quarantaine voor nieuwe vissen (quarantaine van 7 dagen, in een aparte 
bak met gewoon ontsmettingsmiddel)

- Kunstplanten (echte planten: ademen, filtratie van het water)



Dieren goed verkopen is een verantwoordelijkheid



Het ‘goed verkopen’ van dieren is een verantwoordelijkheid



CONCLUSIE

• Zijn er nog vragen?     

• Stuur ze door naar :

• bienetreanimal@environnement.brussels

• dierenwelzijn@leefmilieu.brussels

Bedankt voor uw aandacht!

mailto:bienetreanimal@environnemt.brussels
mailto:dierenwelzijn@leefmilieu.brussels

