
Hagedissen
18 families op de 

VLAAMSE (Brusselse) 

POSITIEVE LIJST 

REPTIELEN, waarvan we 

kameleons, daggekkos, 

anolissen en Europese 

hagedissen apart 

behandelen

Sven WILLEMSENS



Waarom die 

splitsing ?

Hagedissen vormen 

meer dan de helft van 

de positieflijst met 

specifieke kenmerken 

of eisen van enkele 

families en de

populariteit van 

enkele families



Uiterlijke kenmerken

 Langwerpig lichaam met 

lange start

 Van enkele cm tot 3 m

 Meeste soorten hebben poten



Leefwijze 

Terrarium

 Grootte een 10-tal cm tot 3 m

 Zowel dag- als nacht actieve 

soorten

 Zowel klimmende, gravende als 

bodem bewonende soorten

 Vanwege de grote 

verscheidenheid aan biotopen 

geen algemene regel te geven 

voor terrariumvereisten

Sommige eigenschappen/voorwaarden    

komen telkens terug!



Voedsel

 Voornamelijk insecten: krekels, 

sprinkhanen, meelwormen …

 Er zijn ook voedselspecialisten: 

herbivoren, omnivoren, hagedisseneters, 

…

Enkele soorten zoals varanen en teju's 

eten ook gewervelde prooien zoals 

knaagdieren

 In principe uitsluitend levend voedsel, 

alhoewel sommige dieren (dood)     

voedsel uit een pincet leren        

aannemen



Gevaarlijk?

 Op VPLR staan geen grote of 

giftige hagedissen

 Alle hagedissen kunnen bijten en 

krabben. 

Dit kan soms pijnlijk zijn en 

infecteren  → schoonmaken en 

ontsmetten is belangrijk

 Sommige soorten zoals varanen, 

teju's en leguanen slaan ook met 

de staart als ze zich bedreigd 

voelen. 





Determinatie

 Vaak lastig omwille van 

de verscheidenheid aan 

soorten en 

oppervlakkige gelijkenis 

binnen/tussen families

 Meest gehouden soorten 

zijn vaak wel erg 

herkenbaar

 De 2 giftige soorten 

(niet op VPLR) zijn ook 

duidelijk herkenbaar



Meest gehouden 

soorten?

 Pogona vitticeps, de 

baardagame

 Eublepharis macularius, de 

luipaardgekko

 Correlophus ciliatus, de 

wimpergekko

 Ook hier verschillen door 

kweek van vele kleurvarianten







Transport

 Geventileerde 

transportdoosjes van 

aangepast formaat in 

geïsoleerde doos

 Stoffen zak (goed afsluitend) 

in geïsoleerde doos wordt 

meestal toegepast voor 

grotere soorten



Hartelijk dank

Nog vragen of opmerkingen over hagedissen?

Meer details voor Europese hagedissen, kameleons, anolissen, daggekkos, slangen volgen hierna …

INFO:   Sven WILLEMSENS

TERRA vzw

Ervaring uitwisselen met 

ervaren liefhebbers

www.terravzw.org

http://www.terravzw.org/


Europese hagedissen

Een 24-tal 
soorten op de 
VLAAMSE 
(Brusselse) 
POSITIEVE LIJST 
REPTIELEN

Bart SPANOGHE



Timon lepidus, parelhagedis



Uiterlijke kenmerken

 Van 10 cm tot max 65 cm (KSL)

 Allemaal staartverliezers!

 Supersnelle vluchters

 Bijten / blazen bij vastname

 Winterslaap / winterrust



Leefwijze 

Terrarium
 Enkel dag actief

 Voornamelijk bodem bewonend, 
doch ook rotsen, struiken, takken, 
meer of minder afhankelijk van de 
soort

 Eens op temperatuur zeer snelle, 
actieve dieren, vluchtreflex

 temperatuur/luchtvochtigheid 
afhankelijk van het 
verspreidingsgebied en de biotoop

 Terrarium vereisten: voornamelijk 
steppeterrarium. 



Buitenterrarium



Voedsel

 Alles wat beweegt, niet giftig is en 

in de muil of bek past…

 Krekels, sprinkhanen, wasmotten, 

zijderupsen, meelwormen, 

kakkerlakken, regenwormen, 

bonenkevers, morio’s…

 Dood versus levend voedsel? Bijna 

altijd levend voer

 Verrijken met calcium/vit D3 en 

mineralenmengsel



Winterslaap 
en autotomie

 Géén dieren in winterslaap 
verstoren => dood tot 
gevolg!

 Dieren nooit bij de staart 
grijpen => laten staart 
afvallen!

 Bij voorkeur ‘s morgens 
vroeg voor de lampen 
aangaan of de zon hoog aan 
de hemel staat onderzoeken, 
bekijken, inspecteren, 
manipuleren



Determinatie?
 Specialistenwerk

 Algemeen groep van de 
kleinere hagedissen, type 
muurhagedis (Podarcis spp.) 

 en vervolgens de groep van de 
middelgrote hagedissen 
(Lacerta spp.) 

 om finaal te belanden bij de 
grotere hagedissen van de 
Timon groep, de 
parelhagedissen

 20 cm vs. 40 cm vs. 60 cm max.



Benaderen, hanteren en onderzoeken

 Bij voorkeur wanneer 
niet opgewarmd

 Grijpen naar de 
kop/romp

 Dier zachtjes 
inklemmen, dan 
fixeren bij de romp en 
achter de nek

 Opletten dat staart 
niet kan spartelen









Meest gehouden soorten?

 Timon lepidus: 

parelhagedis

 Lacerta bilineata/viridis: 

smaragdhagedis

 Podarcis siculus:  

Italiaanse ruïnehagedis



Transport

Fauna box of

goed geventileerde 

plastiek bakjes

bij voorkeur 

individueel … 

in een geïsoleerde, 

Styropor (isomo) doos





Hartelijk dank

Nog vragen of opmerkingen over 

Europese hagedissen?

INFO:   Bart SPANOGHE

TERRA vzw

Ervaring uitwisselen met 

ervaren liefhebbers

www.terravzw.org

http://www.terravzw.org/


Kameleons
Slechts 3 
soorten op de 
VLAAMSE 
(Brusselse) 
POSITIEVE 
LIJST 
REPTIELEN

Kris SLAETS



Kameleons



Kameleons



Uiterlijke kenmerken

Ogen op torentjes die onafhankelijk van 

elkaar bewegen

Grijpstaart, naar beneden gekruld

5 tenen die per 2 en 3 samen staan

Tong schiet om prooi te vangen









Zintuiglijke kenmerken

Horen en ruiken ZEER  slecht.

Uitstekend zicht (systeem scherpstellen 

camera, geen binoculair zicht)

Groot dieptezicht en snelle reactietijd

Zien ook in UVA  (tussen 320 en 400 mcm)



Waar zitten ze?

Van zeeniveau tot 4000m hoogte: 

Eierleggend tot levendbarend

 In het woud tot in de woestijn: Geen UV 

nodig tot hoge UV behoefte

Grond tot hoog in de bomen: kleine staart 

en donker gekleurd tot lange staart en felle 

kleuren



Eten en drinken

Bewegend voedsel triggert: insecten en 

kleine gewervelden, zelden fruit of 

groenten. Probleem is calciumtekort bij 

overwegend insecten als voer. 

Drinken vrijwel nooit stilstaand water, ze 

likken druppels.(van bladeren)



Huisvesting

Furcifer pardalis en Chamaeleo calyptratus 
hebben veel UV en Ca nodig. 

 Terrarium: Hoog, beplant, regelmatig sproeien, 
UV verlichting

 Alleen houden

Rippeleon brevidaudatus

 Terrarium: bodemoppervlakte, laag stuikgewas, 
UV weinig belang

 Kan samen











Documentatie

Kameleons voor beginners 

Kris SLAETS



Hartelijk dank

Nog vragen of opmerkingen over kameleons?

INFO:   Kris SLAETS

TERRA vzw
Ervaring uitwisselen met 

ervaren liefhebbers

www.terravzw.org

http://www.terravzw.org/


ANOLISSEN

Een 40-tal 
soorten op de 
VLAAMSE 
(Brusselse) 
POSITIEVE LIJST 
REPTIELEN

Robert JANSSENS

Patrick VERHELLE



Uiterlijke kenmerken

 Meestal kleinere slanke hagedissen 
tussen 10 en 25 cm.

 Enkel de Cubaanse anolissen 
worden groter dan 25 cm.       
(Alleen Anolis equestris staat op de VPLR lijst)

 Mannetjes zijn forser gebouwd en 
hebben een grote keelzak en 
mooiere kleuren.

 Groene tot bruine huidskleur maar 
dit kan snel veranderen.

 Kop in bovenaanzicht is 
driehoekvormig met spitse snuit.

 Relatief lange poten, het zijn 
boomklimmers.

 Hechtlamellen aan de onderkant 
van de tenen.



Leefwijze / Terrarium

 Dag actieve klimmende hagedissen 

uit Caraïben, Midden-Zuid Amerika

 HOOG / VOCHTIG TERRARIUM 

(H80xB40xL50) met KLIMTAKKEN 

zowel horizontaal als verticaal.

 Aanplanten met veel planten om 

zich te kunnen verschuilen.

 DAG 25-30°C.   NACHT 18-22°C.

 NOOIT 2 mannetjes (herkenbaar 

aan hun keelzak) samen zetten in 

één terrarium.

 Ideaal 1 mannetje + 2 vrouwtjes

Voor de mens niet agressieve, 

ongevaarlijke hagedissen





Voedsel

 Levende insecten met voldoende 

variatie: krekels, wasmot larven, 

buffalo wormen, meelwormen, 

fruitvliegen, enz.

 Absoluut noodzakelijk om extra 

vitamines (AD3) en calciumpoeder 

te geven via de voedseldieren.

LITTERATUUR

ANOLIS

geschreven door Axel Fläschendräger 

en Leo Wijffels (Duits)





Hartelijk dank

Nog vragen of opmerkingen over Anolissen?

INFO:   Robert JANSSENS

(Patrick VERHELLE)

TERRA vzw
Ervaring uitwisselen met 

ervaren liefhebbers

www.terravzw.org

http://www.terravzw.org/


Gekkota

Een 120-tal 
soorten op de 
VLAAMSE 
(Brusselse) 
POSITIEVE LIJST 
REPTIELEN

Waarom ?
Patrick VERHELLE



Carphodactylidae Nephrurus spec. 

Diplodactylidae Diplodactylus spec.

Rhacodactylus spec. 

Eublepharidae Eublepharis spec. 

Gekkonidae Gekko spec. 

Hemidactylus spec. 

Lepidodactylus spec.

Lygodactylus spec.

Pachydactylus spec. 

Paroedura spec. 

Phelsuma spec. 

Stenodactylus spec.

Sthenodactylus spec. 

Tropiocolotes spec. 

Uroplates spec.

Phyllodactylidae Tarentola spec.

Sphaerodactylidae Gonatodes spec. 

Sphaerodactylus spec. 

Teratoscincus spec. 

Gekkota

Wimpergekko – Correlophus ciliatus



Carphodactylidae Nephrurus spec. 

Diplodactylidae Diplodactylus spec.

Rhacodactylus spec. 

Eublepharidae Eublepharis spec. 

Gekkonidae Gekko spec. 

Hemidactylus spec. 

Lepidodactylus spec.

Lygodactylus spec.

Pachydactylus spec. 

Paroedura spec. 

Phelsuma spec. 

Stenodactylus spec.

Sthenodactylus spec. 

Tropiocolotes spec. 

Uroplates spec.

Phyllodactylidae Tarentola spec.

Sphaerodactylidae Gonatodes spec. 

Sphaerodactylus spec. 

Teratoscincus spec. 

Gekkota

Luipaard gekko - Eublepharis macularius



Carphodactylidae Nephrurus spec. 

Diplodactylidae Diplodactylus spec.

Rhacodactylus spec. 

Eublepharidae Eublepharis spec. 

Gekkonidae Gekko spec. 

Hemidactylus spec. 

Lepidodactylus spec.

Lygodactylus spec.

Pachydactylus spec. 

Paroedura spec. 

Phelsuma spec. 

Stenodactylus spec.

Sthenodactylus spec. 

Tropiocolotes spec. 

Uroplates spec.

Phyllodactylidae Tarentola spec.

Sphaerodactylidae Gonatodes spec. 

Sphaerodactylus spec. 

Teratoscincus spec. 

Gekkota

Tokeh – Gekko Token



Carphodactylidae Nephrurus spec. 

Diplodactylidae Diplodactylus spec.

Rhacodactylus spec. 

Eublepharidae Eublepharis spec. 

Gekkonidae Gekko spec. 

Hemidactylus spec. 

Lepidodactylus spec.

Lygodactylus spec.

Pachydactylus spec. 

Paroedura spec. 

Phelsuma spec. 

Stenodactylus spec.

Sthenodactylus spec. 

Tropiocolotes spec. 

Uroplates spec.

Phyllodactylidae Tarentola spec.

Sphaerodactylidae Gonatodes spec. 

Sphaerodactylus spec. 

Teratoscincus spec. 

Gekkota



Carphodactylidae Nephrurus spec. 

Diplodactylidae Diplodactylus spec.

Rhacodactylus spec. 

Eublepharidae Eublepharis spec. 

Gekkonidae Gekko spec. 

Hemidactylus spec. 

Lepidodactylus spec.

Lygodactylus spec.

Pachydactylus spec. 

Paroedura spec. 

Phelsuma spec. 

Stenodactylus spec.

Sthenodactylus spec. 

Tropiocolotes spec. 

Uroplates spec.

Phyllodactylidae Tarentola spec.

Sphaerodactylidae Gonatodes spec. 

Sphaerodactylus spec. 

Teratoscincus spec. 

Gekkota



Carphodactylidae Nephrurus spec. 

Diplodactylidae Diplodactylus spec.

Rhacodactylus spec. 

Eublepharidae Eublepharis spec. 

Gekkonidae Gekko spec. 

Hemidactylus spec. 

Lepidodactylus spec.

Lygodactylus spec.

Pachydactylus spec. 

Paroedura spec. 

Phelsuma spec. 

Stenodactylus spec.

Sthenodactylus spec. 

Tropiocolotes spec. 

Uroplates spec.

Phyllodactylidae Tarentola spec.

Sphaerodactylidae Gonatodes spec. 

Sphaerodactylus spec. 

Teratoscincus spec. 

Gekkota



Gekkota  - Uiterlijke kenmerken

 Zowel dag- als nacht actieve soorten

 Ze hebben geen oogleden en likken 

daarom met hun tong de ogen.

 Hechtlamellen onderaan de tenen.

 Relatief korte poten en vrij platte staart.

 Staart wordt gebruikt als vet reserve.

 Staart breek snel af maar in tegenstelling 

tot andere hagedissen mooie heraangroei. 
(opletten bij hanteren)

 Insecteneters (levend voedsel) maar ook nectar



PHELSUMA’S

Daggekko

Een 40-tal soorten 
op de VLAAMSE 
(Brusselse) 
POSITIEVE LIJST 
REPTIELEN



Uiterlijke kenmerken

Phelsuma’s

 Meestal kleinere fel gekleurde 

hagedissen tussen 10 en 30 cm.

 Mannetjes zijn forser gebouwd en 

vrouwtjes hebben meestal 

kalkzakken.

 Groene tot bruine huidskleur 

afwisselend met fel gekleurde 

vlekken

 Phelsumas hebben geen oogleden 

en likken daarom met hun tong de 

ogen.



Uiterlijke 

kenmerken

 Door hun hechtlamellen 

onderaan de tenen, kunnen ze 

zeer makkelijk op glas kruipen.

 Relatief korte poten en vrij 

platte staart.

 Staart breek snel af maar in 

tegenstelling tot andere 

hagedissen kan deze volledig 

terug herstellen zonder dat 

men dit ziet.



Bij zowel de man als de vrouw zijn de femorale poriën duidelijk te zien.

Ze lopen over de onderkant van de dijen richting de cloaca. Bij mannetjes

(fig.1) zijn deze veel sterker ontwikkeld dan bij de vrouwen (fig.2).

Mannetjes zijn over het algemeen groter en hebben een grotere, hoekigere

kop. De vrouwen hebben aan de beide zijkanten van de kop kalkzakken.

Hierin wordt kalk opgeslagen dat nodig is voor de productie van de eieren.

Geslachtsonderscheid

Fig.1 Fig.2



Leefwijze / Terrarium
 Meestal dag actieve klimmende hagedissen uit 

Madagascar, Réunion, Mauritius, …

 HOOG / VOCHTIG TERRARIUM (H80xB40xL50) met 

KLIMPLANTEN zowel horizontaal als verticaal. (o.a. 

Sanseveria / Bamboe)

 Aanplanten met veel schuilmogelijkheden.

 DAG 25-30°C.   NACHT 18-22°C.

 Behoefte aan UV-B licht   - 12 h / dag

 Voldoende sproeien maar ’s nachts RV 50-60% anders 

kans op infecties.

 NOOIT 2 mannetjes samen zetten.                                                  

Soms ook problemen tussen vrouwtjes onderling.

 Ideaal 1 mannetje + 2 vrouwtjes

Voor de mens niet agressieve, ongevaarlijke hagedissen



Voedsel
 Levende insecten met 

voldoende variatie: krekels, 

wasmot larven, buffalo wormen, 

meelwormen, fruitvliegen, enz.

 Absoluut noodzakelijk om extra 

vitamines (AD3) en 

calciumpoeder te geven via de 

voedseldieren.

 Zijn gek op zoetigheden 

(Nectar) en hiervoor bestaan 

speciale alternatieven in de 

handel.



Phelsuma grandis

GRAY 1870

Madagascar reuzengekko

 Zeer frequent gehouden relatief 
grote dag gekko met groene 
basiskleur.

 De buik en keel witachtig van kleur.

 Kop met een V-vormige rode vlek.

 Op de rug rode/bruine stippen of 
strepen. 

 Mannen ca. 25 cm groot /vrouwen 
iets kleiner. 

 Tenen met hechtlamellen,     
hierdoor kunnen ze tegen een 
glaswand klimmen.

 Worden 15-20 jaar oud



LITTERATUUR  - Websites - Fora

Goudstofdaggekko – NVHT Lacerta
https://nvht-lacerta.nl › goudstofdaggekko

Phelsuma sp. / Madagascar daggekko - Basic Care –

Bamboe daggekko / Phelsuma klemmeri - Platform ...
https://www.huisdieren.nu › soorten › hagedissen › ba...

Madagascar paludarium - Gifkikkerportaal - Forum - Archief -
https://www.gifkikkerportaal.nl › Forum › aft

Blue-Lagoon
https://www.blue-lagoon.nl/kenniscentrum/verzorging/madagascar-daggecko

Rana-Phelsuma terraria
https://www.dutchrana.nl › Winkel

Ervaring uitwisselen 

met ervaren 

liefhebbers

www.terravzw.org

https://nvht-lacerta.nl/goudstofdaggekko/
https://www.hetterrarium.com/a-46623985/info-hagedissen/phelsuma-sp-madagascar-daggekko-basic-care/
https://www.huisdieren.nu/reptielen-en-amfibieen/soorten/hagedissen/bamboe-daggekko-phelsuma-klemmeri/
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc99m3nq7zAhV2gP0HHR-gBGIQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gifkikkerportaal.nl%2FForum%2Faft%2F110276&usg=AOvVaw1nzLWBkJoDGhGuoaMv0FFu
https://www.blue-lagoon.nl/kenniscentrum/verzorging/madagascar-daggecko
https://www.dutchrana.nl/shop/terraria/glazen-terraria/rana-phelsuma-terraria/
http://www.terravzw.org/


Hartelijk dank

Nog vragen of opmerkingen over Phelsumas

INFO:   Patrick VERHELLE

TERRA vzw

Ervaring uitwisselen met 

ervaren liefhebbers

www.terravzw.org

http://www.terravzw.org/


Determinatie is en blijft specialistenwerk
Heel veel “niet liefhebbers” kennen zelfs het verschil niet tussen een salamander en een hagedis

Enkele slotbemerkingen!



Enkele 

slotbemerkingen!

Maar nog veel belangrijker 
is het herkennen van

• ziektes, 

• ondervoeding, 

• calciumgebrek

• trauma’s

• slechte huisvesting

van de reptielen

RX wervels/ribben en beenderweefsel door salmonella-infectie 

zenuwsymptomen ( krampen achterste deel) door virale IBD infectie

Baardagame met kalkgebrek. Spalken van femurfractuur



Misschien 

een nuttig 

voorstel?

Whatsapp groep maken, waarin 
de inspectiediensten bij twijfel 
bijkomend advies kunnen 
inwinnen qua determinatie en 
andere aspecten.

 Een whatsapp-vraag zou kunnen
binnenkomen bij één centrale
ontvanger van het team kunnen, die
deze dan weer verspreidt naar de
andere teamleden, dit op basis van
hun expertise.

 Of een whatsapp-vraag zou kunnen
binnenkomen in de totale groep
waarbij de leden van het team dan
kunnen antwoorden op basis van
hun expertise of beschikbaarheid.



Het 

welzijn 

der dieren 

nastreven!

Tijdelijke opvang / adoptie

 Wij zouden ook durven voorstellen
dat eventueel het betreffende
reptiel, indien het een vondeling is,
(en geen interesse voor opvang in
de dierentuinen) en een liefhebber
wel interesse heeft, het door hem
geadopteerd mag/kan worden.

 Zo werkt het althans toch in de
andere EU lidstaten. We zien vaak
mails verschijnen van de DGHT,
maar ook berichten uit NL, VK en
FR waar ervaren verenigingsleden
(via nieuwsbrief) gevraagd wordt of
ze interesse hebben in dergelijke
opvang.



Hartelijk dank voor uw aandacht

Graag uw vragen of opmerkingen…

Jan SCHEPERS

Sven WILLEMSENS

Bart SPANHOGHE

Kris SLAETS

Robert JANSSENS

Patrick VERHELLE

Ervaring uitwisselen met 

ervaren liefhebbers

www.terravzw.org

http://www.terravzw.org/



