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Nieuws

NU IN  HET  OPVANGCENTRUM 
Op donderdag 31 januari werd ’s ochtends bij opkomend water een bruinvis gevonden op Texel. Het dier lag erg ‘hoog 
op het strand’ en waarschijnlijk had ze al de hele nacht op het droge gelegen. In samenwerking met Ecomare is het dier 
opgevangen. Ecomare bracht met hun team de bruinvis naar Hoorn waar de dolfijnambulance van SOS Dolfijn het trans-
port overnam. In tegenstelling tot Arnold kon de nieuwe patiënt, die de naam S I ETSKE  kreeg, al snel zelfstandig zwem-
men. Ze bleek een erg nieuwsgierig dier die de andere bruinvissen en de vrijwilligers in het bassin al snel aan een inspec-
tie onderwierp. Toch bleek Sietske ook ziek. Haar bloed gaf  een flink ontstekingsbeeld aan en bij nader onderzoek aan 
de longen bleek sprake van een fikse longworminfectie. Momenteel wordt Sietske hiervoor behandeld. Ook is ze erg aan 
het vervellen. Deze vervelling kan te maken hebben met het feit dat ze met harde wind vele uren op het strand heeft gele-
gen. De huid kan hierdoor zijn uitgedroogd of  beschadigd.
 
De situatie van de andere twee bruinvissen in het opvangcentrum is stabiel. Bij RENSKE  is verder onderzoek aan de 
ogen gedaan. Oogspecialisten hebben het opvangcentrum bezocht. Hierbij bleek dat de ogen van Renske nog steeds 
ernstig beschadigd zijn en ze kan maar beperkt zien. Wellicht dat dit ook een belangrijke rol speelt bij het feit dat ze nog 
steeds geen goed zwemgedrag vertoond. Longproblemen kunnen hierbij ook een  rol spelen. Er wordt daarom  begonnen 

Eind januari was een drukke periode voor SOS 
Dolfijn. Op zondag de 27ste kwam een melding 
van een strander binnen. Arnold Gronerd van het 
EHBZ netwerk had zich ontfermd over een kleine 
bruinvis die was aangespoeld op het strand bij 
Petten. Het dier werd verzorgd totdat het reddings-
team van SOS Dolfijn ter plaatse was. De bruinvis 
bleek ernstig vermagerd en is zo snel mogelijk naar 
het opvangcentrum gebracht. Ook had hij grote 
oude wonden op zijn lijf  en waren tijdens de stran-
ding wat kleine verwondingen ontstaan. Het zieke 
dier, een jong mannetje van ongeveer een meter 
lang, is vernoemd naar zijn verzorger bij stranding: 
Arnold. 

Uiteindelijk is Arnold een week lang ondersteund 
en verzorgd bij SOS Dolfijn. Hij bleek echter te ziek 
en kon zijn voeding niet goed binnenhouden. Daar-
door nam zijn gewicht verder af  en droogde hij ook 
sterk uit. Omdat kansen op herstel uiterst klein 
waren en om verder lijden te voorkomen, is uitein-
delijk besloten om dit dier in te laten slapen.

met een uitgebreider behandelschema en nieuwe medicatie voor haar ogen. Tegelijkertijd 
krijgt Renske ook een behandeling tegen haar longworm probleem. In de komende weken 
wordt het spannend of  de medische problemen zullen verbeteren

Bij DES IREE  gaan we momenteel de voorbereidingen voor een terugkeer naar zee in gang 
zetten. We beginnen daarvoor met een kisttraining. Omdat Desiree erg levendig is 
reageerde ze de eerste keer nog onrustig tijdens het liggen in de hangmat in een kist. Het is 
belangrijk dat ze hier aan went, zodat ze zich voor het transport overgeeft aan de situatie en 
zonder veel spanning getransporteerd kan worden.

GOEDE  IDEEËN  GEZOCHT!   

STRANDER  ARNOLD 

http://www.sosdolfijn.nl
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Koop een A Fish Named Fred kledingstuk en steun daar-
mee onze stichting! 
Van elk verkocht item gaat namelijk € 1,- naar SOS Dolfijn. 

De kleding is in Nederland te koop bij in totaal zo’n 60 retai-
lers. Neem vast een kijkje op www.afishnamedfred.com.
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STRANDING!  WAT NU?
Naast de strandingen van Arnold en Sietske kreeg SOS Dolfijn nog een melding 
van een levend gestrande bruinvis binnen. Op 29 januari stuitte een wandelaar op 
een bruinvis op het badstrand in Vlissingen. De vinder heeft het dier meerdere 
keren teruggeduwd in zee, maar het diertje spoelde telkens weer aan. Uiteindelijk 
verdween de bruinvis wel in de golven. Hoe het is afgelopen met het dier is niet 
bekend. Medewerkers van het lokale EHBZ netwerk hebben nog gekeken maar er 
is geen verdere melding geweest.
 
Ondanks de goede bedoelingen van de wandelaar adviseren we toch altijd om 
aangespoelde dieren niet direct terug te plaatsen. We begrijpen de reactie om 
levende dieren die op het strand liggen direct terug te willen brengen in zee. Toch 
blijkt vaak dat deze dieren kort daarop weer aanspoelen, vaak in een slechtere 
conditie. 

Gestrande bruinvissen en dolfijnen hebben vrijwel altijd medische hulp nodig. 
Bovendien kan de stress en het langdurig op het droge liggen bij een stranding ook 
schade aan spieren, huid en ogen veroorzaken. Direct terug zetten in zee is 
daarom meestal niet de juiste oplossing om het dier te helpen. Wij adviseren dan 
ook de volgende 4 gouden regels:

1 .  B LAASGAT  
Een bruinvis of  dolfijn haalt adem met het blaasgat op zijn hoofd. Zorg dat deze 
vrij (en boven water) blijft en er geen water of  zand in komt. 
2 .  RUST  
Een bruinvis of  dolfijn op het strand schrikt snel. Loop rustig, maak geen harde 
geluiden en houd mensen en honden op afstand. 
3 .  KOELEN   
Een bruinvis of  dolfijn op het strand krijgt het snel te warm. Koel het dier met 
water en natte doeken en zorg voor schaduw. 
4 .  HULP  
Schakel de hulp in van SOS Dolfijn via bijvoorbeeld de Reddingsbrigade of  de 
politie en zorg goed voor het dier totdat de dolfijnambulance van SOS Dolfijn er 
is.

 

 

Stichting SOS Dolfijn 
verzamelt oude, gebruikte 
mobiele telefoons. Deze 
zijn namelijk geld waard… 
Voor elk ingeleverd 
mobieltje ontvangt SOS 
Dolfijn een bepaald bedrag 
wat ten goede komt aan de 
dieren. Bovendien spaar je 
het milieu wanneer een 
mobieltje wordt gerecy-
cled. Het inleveren is 
eenvoudig en kost je niets. 

Je kunt je telefoon in een 
stevige envelop of  doos 
(zonder postzegel) sturen 
naar:

Recell
o.v.v. SOS Dolfijn
Antwoordnummer 91108
3009 WB Rotterdam

Alvast
bedankt!

 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

In verband met een veran-
dering in de samenstelling 
van het team van SOS 
Dolfijn, maken we vanaf  
nu elke twee maanden een 
nieuwsbrief  in plaats van 
elke maand. 

Wil je vaker iets over ons te 
weten komen? Bezoek de 
website en volg ons op  
Facebook en Twitter!
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