
Info voor ambulance-medewerkers 

en overige hulpverleners



- Leeft solitair

- Mannetje en vrouwtje blijven niet bij elkaar

- Moeder en jongen blijven 2 tot 3 maanden bij elkaar

- Is een schemer–nachtdier

- Eet voornamelijk insecten

- Volwassen egel weegt 800 – 1200 gram en is 20 – 30 cm lang

- Ziet slecht, ruikt bijzonder goed en heeft een uitstekend gehoor

- Kan goed zwemmen en vrij goed klimmen

- Mannetjes en vrouwtjes zien er van boven hetzelfde uit



Een gezonde egel: 

• Heeft attente, heldere 

kraaloogjes

• Heeft een mooie 

aaneengesloten stekelvacht

• Is goed gevoed 

• Kan zich snel oprollen en heeft 

dan alle pootjes ingetrokken

• Loopt met een wat 

schommelende gang

• Hoest en snottert niet

• Voelt lekker warm aan, schudt 

niet

• Is niet uitgedroogd

• Heeft een goed gebit



• Het verkeer

• Slakkengif

• Afval

• Netten

• Honden

• Vijvers 

• Vliegen!

Egels die in het water hebben gelegen of ergens bekneld hebben gezeten ALTIJD laten 

controleren door een opvang i.v.m. water in de longen of zwellingen/bloedingen.



Altijd direct naar de dierenarts! 



• Alert op huidproblemen zoals 

• Loslaten stekels en / of haar

• Kale plekken

• Schilfers en korsten op neus en buik, vaak met ontstekingen

• Schilferende oren (wit)



Parasieten: vliegeneitjes, maden  en teken

Vliegeneitjes zijn levensbedreigend. Ze 

zitten vaak rond ogen, oren, anus en 

natuurlijk rond wonden. Zijn zeer lastig te 

verwijderen en de egel moet met spoed 

naar opvang.

Teken zijn niet levensbedreigend maar 

moeten uiteraard wel worden verwijderd.



Een schuimbekkende egel?

Geen paniek!! ☺

Dit wordt vaak aangezien 

voor hondsdolheid, maar 

is geen ziekte. De egel 

doet dit bij een nieuwe en 

interessante geur



Moet de egel naar een opvang?

• Egel is overdag te zien, ook in de zon

• Hij vlucht niet /rolt zich niet op. 

(bij oprollen vouwt hij de pootjes op. Er     

mag dus geen poot uitsteken!)

• Hij stinkt erg

• Hij kan niet goed wegkomen (valt om, 

loopt rondjes) 

• Heeft een zware ademhaling, snot, 

gereutel of hoest

• Is te klein en/of te zwak

• Is uitgedroogd en/of onderkoeld 

(schudden)

• Er zijn verwondingen en bloed te zien

• Er zijn vliegen rond de egel



Ondervraag de melder en maak een duidelijk verslagje voor de opvang. 

Dat is belangrijk voor de diagnose en de behandeling.  

Zet daar ook de plaatsnaam en straat waar hij gevonden is op.

Vragen:

• Heeft u hem zien lopen

• Heeft hij gegeten/gedronken

• Kon hij zich goed oprollen

• Waar heeft u hem gevonden (op straat, onder een struik)

• Zaten er vliegen om de egel heen

• Bij baby’s: Heeft u gezocht naar de rest van het nest 

• (Aan de telefoon): Is hij groter dan uw hand, kunt u hem 

wegen, ziet u vliegeneitjes

Vragen bij een melding



• Pak hem op met handschoenen of een handdoek.

• Zet hem in een krat of doos met wat kranten of krantensnippers. Zorg dat hij er 

niet uit kan, egels zijn goed in klimmen en ontsnappen.

• Houd hem warm met kruik of petfles gevuld met warm water (in een handdoek)

• Vervoer hem in een vervoercontainer voor katten of cavia’s. 

NIET in een klein terrariumbakje, dat is te stressvol en te benauwd.

• Als hij een nacht moet overblijven: geef hem kattenvoer (blik of brokjes) en 

water. Probeer niet zelf voedsel of water in zijn bek te stoppen. 

Geef een egel nooit melk!

• Baby-egels niet voeren maar direct naar de 

opvang brengen. Houd ze warm! 

Naar de opvang brengen



•Nov/Dec: Start winterslaap 

•Jan/feb: Winterslaap

•Maart/april: Wakker uit de winterslaap

•Mei: Paringstijd  Dracht is ca. 5 weken

•Juni: Geboorte jongen

•Juli: Moeder en kinderen verlaten nest

•Aug/Sept: Jongen gaan zelfstandig op pad

•Oktober: Nest bouwen en reserves opslaan

AGENDA VAN DE EGEL



Winterproblemen: 

november-december en januari-februari

• Bij vorst gaat hij in winterslaap maar hij kan ook 

tussendoor wakker worden. 

• Lichaamstemperatuur daalt van 36 naar 6 

tot 10 graden C

• Hartslag gaat van 190 naar 10x per minuut

• Ademhaling gaat naar 1x per 2-3 minuten

Wat te doen als er een melding komt? Probeer vast te stellen waarom de egel 

wakker is. Bij twijfel altijd naar een opvang brengen.

• Zit de egel in een tuin vraag dan of ze hem bij willen voeren en in de gaten houden. 

Wel bellen als er problemen zijn.

• Hoe is de conditie van de egel. Hoest? Schudden? 

• Is zijn nest verstoord?

• Loopt hij overdag rond in de sneeuw of in de zon?

• Kan hij oprollen/lopen

• Is er voldoende voedsel te vinden?

• Is de egel te klein/zwak  om de winter zelfstandig te overleven



DE LENTE
maart - april

• De egel komt uit winterslaap en gaat rondlopen op zoek naar voedsel 

en water

• Hij is erg afgevallen, soms tot wel 350 gram

• Hij kan uitgedroogd en mager zijn en / of veel last van parasieten 

hebben

• De egel is onderkoeld (schudden)

• Wees alert op parasieten, vooral vliegeneitjes en –maden



LENTE-ZOMER
mei- juni

• Eerste moederloze baby-egels. Jongen niet aanraken, 

stil zijn, moeder is misschien eten zoeken en komt 

terug . Wel in de gaten houden, ze moet zich echt 

melden binnen een paar uur.

• Bijna-verdrinking

• Luidruchtige paring

• Vechtende mannetjes

• Tuinwerkzaamheden, verstoord nest

• Wees alert op parasieten, vooral vliegeneitjes en -

maden

����Baby’s : Denk aan de warme kruik

Badr Hari en Rico



ZOMER
juli-augustus

• Droogte! Zowel dorst als honger

• Adviseer publiek ondiepe schaal water in de 

tuin te zetten

• Veel bijna verdrinkingen

• Hondenbeten omdat ze van dorst en honger 

ook overdag rondlopen

• Moeders gaan met kinderen op pad

• Ook nu kunnen uitgeputte egels onderkoeld 

raken

• Blijf alert op parasieten, vooral vliegeneitjes 

en –maden

• Verkeersslachtoffers als jongen een eigen 

onderkomen gaan zoeken



Herfst
september-oktober

• Jongen verlaten het nest, zijn nu 2-3 maanden oud. Zijn 

kwetsbaar bij slecht/nat weer.

• In augustus 2e nesten. Opnieuw moederloze baby-egels

• Eind oktober: peuters onder de 350 gram zullen de winter niet 

doorkomen. 350 gram is ongeveer een kleine appel

• Blijf alert op vliegeneitjes



VRAGEN???



BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT ☺☺☺☺

www.egelopvang.nl/zoetermeer/ Info@egelopvang.nl


