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SJORS, EEN BIJZONDERE PATIËNT

Op dit moment verblijven vier bruinvissen in het opvangcentrum. Eén daarvan is Sjors. Het jonge dier werd half februari
in de vroege ochtend gevonden op het strand van Koksijde
in België.

Wanneer een bruinvis op het strand terechtkomt is er vrijwel
altijd een (medische) situatie waardoor het dier in de problemen is gekomen. In dit geval was het meest acute probleem
echter de verwondingen die de bruinvis had opgelopen na
stranding. Hij was aangevreten aan vinnen en flank nadat hij
’s nachts was aangespoeld. Later bleek dat de verwondingen
waren toegebracht door een vos. Deze dieren worden vaker
gezien op de Belgische stranden, op zoek naar voedsel.
Ondanks de kritieke toestand is de gewonde bruinvis opgevangen. Door de ernstige verzwakking en verwonding moest
Sjors lange tijd ondersteund worden in het water. Ook bleek
hij een longontsteking en longwormen te hebben waarvoor
hij is behandeld. Pijnstilling en wondverzorging zorgden
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voor een langzaam herstel van de toegebrachte wonden.
Hierbij werd onder andere honingzalf gebruikt. Bij de deels afgebeten borstvin bleek echter dat botjes uitstaken die
verder herstel in de weg stonden. Daarom is een uitzonderlijke operatie uitgevoerd bij Sjors waarbij deze botjes zijn
verwijderd.
Dit is gebeurd door een specialistisch dierenarts. Het was de eerste keer dat een dergelijke operatie heeft
plaatsgevonden bij een bruinvis en met groot succes. De botjes konden worden verwijderd waarna de wonden zijn
gehecht en het herstel vorderde.
Het zwemgedrag van Sjors ziet er, ondanks twee verkorte vinnen, niet anders uit dan bij andere bruinvissen. Sjors is
momenteel nog niet helemaal gezond. We hopen dat hij snel helemaal hersteld zodat we hem terug kunnen brengen naar
zee. Hij moet dan wel aan alle uitzetcriteria voldoen.

MEERDERE HULPOPTIES BIJ STRANDING
Wanneer mensen SOS Dolfijn kennen en wordt gevraagd wie of wat de stichting is, dan begint het antwoord meestal met
’SOS Dolfijn is een opvangcentrum…’ Dit geeft aan dat het echt als een opvangorganisatie wordt gezien. In feite is SOS
Dolfijn veel meer dan dat. Als Centrum voor walvisachtigen in de Noordzee levert het via educatieve projecten en
samenwerking met wetenschappelijk onderzoekers een bijdrage aan natuurbescherming. Daarnaast is SOS Dolfijn er
uiteraard primair om hulp te bieden bij alle levend gestrande walvisachtigen. Deze hulp bestaat echter niet alleen uit
opvang. Via actie en advies kan SOS hulp bieden op verschillende manieren: euthanasie, directe terugplaatsing in zee of
opvang en rehabilitatie. Er is bij een stranding altijd sprake van een noodsituatie voor het dier. Belangrijk is dat keuzes
op het moment van een stranding snel, met de juiste inschatting en weloverwogen gemaakt worden. Dieren die ernstig
lijden en weinig kans op herstel hebben kunnen het best worden geeuthanaseert.
De redding van Sjors illustreert de
moeilijke keuzes waar SOS Dolfijn
soms voor komt te staan. Gezien zijn
kritieke situatie was euthanasie een
reële optie. In dit geval is gekozen
voor het opvangen van de bruinvis
ondanks de zware verwondingen
omdat er duidelijk kans op herstel
was. Met de inzet van alle betrokkenen is Sjors er al een heel eind bovenop gekomen.
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BRUINVISKNUFFEL
Pluche dolfijnen zijn altijd
wijdverspreid beschikbaar.
Maar een bruinvisvariant is
veel moeilijker te vinden...
Afgelopen jaar heeft SOS
Dolfijn een bruinvisknuffel
ontwikkeld.
Wil je ook zo’n aaibare
bruinvis?
Deze pluche is te bestellen
voor slechts € 12,50
(excl. verzendkosten) via
info@sosdolfijn.nl.

STRANDINGSSEIZOEN?
Wat de drukste periode in het jaar is qua strandingen, is één van de meest gestelde
vragen aan medewerkers van SOS Dolfijn. Op zich krijgt het opvangcentrum het
gehele jaar door meldingen van levend gestrande bruinvissen binnen. Toch is wel
sprake van een ‘drukke periode’. De afgelopen jaren bleek dat gedurende de
maanden februari en maart opvallend veel bruinvissen werden opgevangen. In
het opvangcentrum wordt dan ook over deze maanden (grofweg tussen januari en
april) gesproken als ‘strandingseizoen’.
Er kunnen hiervoor meerdere redenen worden aangewezen. Maar de meest voor
de hand liggende is dat er gedurende de wintermaanden gewoonweg meer bruinvissen voor de Nederlandse kust zwemmen. Dat is ook goed zichtbaar wanneer
een grafiek van bruinviswaarnemingen van bijvoorbeeld 2013 wordt bekeken
(bron: www.waarnemingen.nl). En wanneer er meer dieren voor de kust zwemmen, is de kans ook groter dat een ziek of gewond dier op het strand terechtkomt.

De opbrengst komt volledig ten goede aan het
opvangwerk.

TER PLAATSE

GOED IN PAK!
VRIJWILLIGERSVACATURES
Er zijn op dit moment twee
openstaande vacatures.
Er worden nieuwe vrijwilligers gezocht voor de
afdeling Dierzorg en de
afdeling Fondsenwerving.
Alle informatie, de eisen en
sollicitatieprocedure vind
je op www.sosdolfijn.nl.

De medewerkers en vrijwilligers van SOS Dolfijn zijn de komende wintermaanden
verzekerd van droge en warme opvangdiensten! Aegir Divecenter uit Stein heeft een
grote lading droogpakken, natpakken, onderkleding en schoentjes gedoneerd aan het
opvangcentrum.
Goede kleding waarmee gewerkt kan worden in het water is essentieel voor de dierzorg.
De meeste gestrande dieren zijn gedurende de eerste dagen, en soms nog langer, afhankelijk van fysieke ondersteuning in het opvangbassin. Door uitputting, spierschade en
desoriëntatie zijn ze niet in staat zichzelf te redden. Vrijwilligers zijn daarom 24 uur per
dag bij de dieren in het vaak koude water. Om vermoeidheid
en onderkoeling tegen te gaan wisselen de vrijwilligers per
uur af. Droogpakken en andere warmhoudende kleding zijn
echter ook onontbeerlijk.
SOS Dolfijn is dan ook enorm blij met deze gulle donatie!

Postbus 293
3840 AG Harderwijk
Nederland
www.sosdolfijn.nl
Tel: +31 (0)341 467438
KvK 08135639
BTW NL 81.52.70.896.B.01
IBAN: NL 49 INGB 0006 9330 86

2

