
Protocol voor Dierenambulances - Hoe te handelen bij 

Een gevonden schildpad 
Schildpad gespot maar niet gevangen? 
Wanneer een waterschildpad is gezien en dus niet gevangen is het nagenoeg onmogelijk 
het dier alsnog te vangen. Het advies is het dier niet te vangen gezien de eigen veiligheid. 
Landschildpadden zijn daarentegen gemakkelijk te vangen.  
 
Schildpad gevangen? 
Schildpadden die zich laten vangen gelden de volgende procedures voor. 
 
Gevangen schildpad niet weer uitzetten! 
Er mag nooit een advies worden gegeven, om gevangen schildpadden terug te zetten in de 
natuur waar zij niet horen. Het is bij Wet geregeld dat het verboden is uitheemse dieren uit 
te zetten in de Nederlandse inheemse natuur. Daarnaast zullen zij het uiteindelijk niet 
overleven en gedurende hun overlevingsstrijd enorme schade (o.a. predatie) aanrichten in 
onze natuur. Dit bewijst zich ook door de opname in de Europese Unielijst van invasieve 
dier- en plantsoorten sinds 3 aug 2016. 
 
Hygiëne en veiligheid. 
Waterschildpadden die zich makkelijk laten vangen dragen in principe de spreekwoordelijke 
rode vlag. Waarschijnlijk is het dier dan namelijk al ziek. (Dit geldt niet voor 
landschildpadden) Dit kan leiden tot besmettingsgevaar van o.a. de salmonella bacterie die 
alle soorten reptielen zoals schildpadden, in alle gevallen bij zich dragen. Daarbij is er een 
kans op besmetting met de ziekte van Weil, wat ook overdraagbaar is op de mens! 
Het is daarom belangrijk dat iedereen die het dier heeft aangeraakt, handen moet 
wassen met een desinfecterende zeep of moet ontsmetten met een ontsmettende vloeistof. Voorkomen is beter dan genezen, 
daarom altijd handschoenen dragen! LET OP! Schildpadden kunnen tevens hard bijten en krabben, draag beschermende 
handschoenen en/of blijf uit de buurt van de kop en nagels. 
 
Beoordeling acute zorgbehoefte. 
Aangereden dieren hebben direct zorg nodig van een dierenarts. Breuken zo diep dat het buikvlies zichtbaar is zijn helaas niet meer te 
redden. Hiervoor moet eigenlijk z.s.m.het lijden van het dier worden beëindigd door een dierenarts. Bel of mail ons dan eventueel zo 
snel mogelijk voor advies. Foto’s kunt u mailen aan spoed@schildpaddenopvang.nl of whatsapp 06-53991555 
Alle gevonden schildpadden kunnen 24 uur per dag worden ondergebracht bij de schildpaddenopvang in Harkema. Wij beoordelen dan 
of acute zorg nodig is en schakelen daarvoor onze dierenarts in. Bel altijd uw aankomst door via nummer 088-444 0 777 wij zijn 24 
uur per dag bereikbaar voor spoedzaken, blijf dan aan de lijn! Mailen kan ook naar spoed@schildpaddenopvang.nl Er is altijd iemand 
bereikbaar, aanbellen bij de intercom verbindt u ook telefonisch door!. U kunt ook een opvang met ontheffing bij u in de buurt zoeken, 
alleen is dit zeer beperkt. (Bij ons weten alleen Schildpaddencentrum in Alphen aan de Rijn) 
 
Vervoeren van een schildpad. 
Om zoveel mogelijk stress te voorkomen, kan het vervoeren van een schildpad het beste in een lege emmer afgedekt met een donkere 
handdoek. De doek is rondom goed vast te zetten met een elastiek, touw of veter. Het is belangrijk om schildpadden voor vervoer niet 
meer te voeren of te verwarmen, zet daarom eventuele verwarmingslampen tenminste 5 uur voor vervoer uit. Let er op dat het echt 
donker moet zijn in de emmer! Een koele schildpad zal minder van zijn of haar omgeving meemaken. Stel een schildpad niet weer bloot 
aan de buitenlucht, ze hebben namelijk gevoelige longen, een beetje koude lucht kan al grote gevolgen hebben. 
 
Tijdelijke opvang van een schildpad. 
In afwachting van vervoer of de wettelijk bewaartermijn zwerfdieren kan een schildpad eenvoudig in tijdelijke opvang worden genomen. 
Voor waterschildpadden heeft u een ruime waterbak nodig met normaal koud leidingwater (waterpeil minimaal 2 keer de schildlengte 
i.v.m. omdraaien). Hierin moet een droog gedeelte (eiland) worden gecreëerd (steen of omgekeerde bloempot), het liefste met een 
warmtespot hierboven. Voeding is in dit stadium niet nodig maar duurt dit langer dan 1 week dan kunt u beperkt kattenbrokjes voeren. 
Duurt deze tijdelijke opvang langer dan 1 tot 2 weken dan kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie, om deze periode 
omwille het dierenwelzijn zo aangenaam mogelijk te maken.  Het beste is uiteindelijk zo snel mogelijk naar de opvang. 
Landschildpadden moeten op een andere specifieke wijze worden opgevangen, neem hiervoor altijd contact met ons op. Dit 
komt ook veel minder vaak voor.  
 
Het adres van de Schildpaddenopvang in Harkema: 
Wij zijn te vinden aan de Warmoltsstr. 67 in Harkema (9281PL) Friesland. U kunt aanbellen bij de intercom, krijgt u geen gehoor en u 
bent al in de buurt, dan kunt u altijd de schildpad achterlaten in onze verwarmde dropbox. Deze zit bij de oude opvang aan de 
Warmoltsstr 7 (9281PK) in Harkema. Doe altijd een briefje in de brievenbus met gegevens. Alvast bedankt! 
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