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Vraag: Hoe geef  je een zieke bruinvis 
zijn medicijnen? Antwoord: We geven 

bruinvissen verschillende soorten vis te eten: 

haring, makreel, sprot en capelin. Ook krijgen ze 

inktvis. Pilletjes of  vloeibare medicatie stoppen 

we dan achter de kieuwen in een vis voordat we 

deze aan de bruinvis geven. 

Om diverse redenen eten bruinvissen soms nog 

geen hele vis wanneer ze bij ons in het opvang-

centrum zijn. Dan malen we het pilletje fijn en 

mengen het door de vispap die we vervolgens 

via een sonde in de maag van de bruinvis 

inbrengen. Vraag? info@sosdolfijn.nl
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OPVANGDRUKTE  
Beste lezer, 

Het is een drukke tijd in het opvangcentrum. Traditiegetrouw 
worden er in de maanden februari en maart altijd de meeste bruin-
vissen opgevangen. Dit jaar zijn we hard op weg om een record te 
breken met inmiddels al vijf  dieren in het opvangcentrum. Anne, 
Sienke, Jelser, Veroniek en Keesje zijn de bruinvissen die op dit 
moment door SOS Dolfijn worden verzorgd. De zesde bruinvis, 
Max, die ook korte tijd in het opvangcentrum verbleef, bleek er  
helaas dusdanig slecht aan toe dat besloten werd hem in te laten 
slapen. Een zevende bruinvis overleed  in de dolfijnambulance op 
weg naar Harderwijk aan zijn verwondingen. 

De dieren die we ophalen zijn meestal in nood op het strand 
terechtgekomen. Voor bruinvis Keesje uit Katwijk was dat een iets 
ander verhaal. Zij was vast komen te zitten in een visnet en is daar 
op tijd uit gered door de KNRM van Katwijk en EHBZ’ers uit 
Noordwijk. Lees meer over de toestand van de vijf  bruinvissen in 
‘Nu in het opvangcentrum’.

In 2006 was het voor het laatst dat we in februari een vergelijkbaar 
groot aantal meldingen kregen. Met zoveel dieren in het opvang-
centrum is de werkdruk voor de medewerkers en vrijwilligers 
groot. De opvang en de zorg kost bovendien veel geld. We zijn blij 
met de hulp die we al ontvangen! Ben je nog geen donateur van 
SOS Dolfijn? Denk er dan eens over om een gift te doen of  donateur 
te worden… Kijk op onze website www.sosdolfijn.nl 

Roselie Kooistra
Communicatie en relaties 

EHBZ staat voor Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren. In onze berichten lees 
je regelmatig over het ‘EHBZ netwerk’. Hoog tijd om eens toe te lichten 
wie deze fantastische vrijwilligers zijn.

Het EHBZ netwerk is in 1980 opgezet vanuit de Zeehondencrèche 
Pieterburen en was in eerste instantie bedoeld voor directe hulp bij  
strandingen van zeehonden. In de loop van de jaren is dat uitgebreid 
naar strandingen van zee(zoog)dieren. EHBZ’ers zijn vrijwilligers die 
getraind zijn om eerste hulp aan deze dieren te verlenen. Deze mensen 
zijn (beroepshalve) veel langs de kust te vinden. Het zijn bijvoorbeeld 
mensen die bij de politie, de kustwacht of  dierenambulance werken. 
Maar het zijn ook vissers, strandjutters en vogelwachters. In totaal zijn er 
langs de gehele Nederlandse kust zo’n 80 EHBZ’ers.
 
Vaak nemen de EHBZ’ers contact op met SOS Dolfijn vanwege een 
gestrande bruinvis of  dolfijn, maar het gebeurt ook dat SOS Dolfijn een 
EHBZ’er vraagt naar het strand te gaan om een gestrand dier eerste hulp 
te bieden. SOS Dolfijn is erg blij met de inzet en hulp van het EHBZ 
netwerk en hoopt ook in de toekomst dankbaar gebruik van het netwerk 
te maken.

  HET  EHBZ  NETWERK  
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Met bruinvis Anne gaat het heel goed en haar uitzettraject is in 
gang gezet. Ze heeft laten zien zonder medicijnen gezond te blijven 
en zelf  levende vis te kunnen vangen.

Sienke blijkt gevoelig voor stress, maar ondanks dat gaat het 
goed met haar. Ze zit nog volop in haar herstelproces, maar we zien 
goede vooruitgang.

Jelser had een moeilijke start. Sinds anderhalve week zien we 
vooruitgang bij hem. Hij zwemt weer zelfstandig, maar heeft nog 
wel problemen met zijn voedingen en gezondheid. 

Veroniek was bij stranding redelijk goed doorvoed en haar 
herstel verloopt dan ook voorspoedig.

Keesje is onafscheidelijk van Jelser, zelfs tijdens het voeren. Ook 
haar herstel verloopt goed.

FOTO VAN DE  MAAND 
Deze foto van een groep jonge gevlekte dolfijnen, genomen bij de 
Azoren, is ingestuurd door Bianca van ‘t Hul. Heb jij een mooie foto van 
een bruinvis of  dolfijn? Misschien wel gemaakt in onze eigen Noordzee? 
Stuur hem op naar info@sosdolfijn.nl en misschien wordt jouw foto 
‘foto van de maand’ in de volgende nieuwsbrief !
     

ANNE  ges t rand  18- 12- 10 ,  Ca la i s ,  F r. 

S I ENKE  ges t rand  25- 1 - 1 1 ,  Texe l 

J E LSER  ges t rand  13-2- 1 1 ,  Ame land  

VERONIEK  ges t rand  19-2- 1 1 ,  R i t t hem  

KEESJE  ges t rand  23-2- 1 1 ,  Ka tw i j k  

Voor onze educatieve activiteiten en om 
SOS Dolfijn op allerlei verschillende plaat-
sen aantrekkelijk in beeld te brengen, 
zoeken we iemand die…

    het leuk vindt om grafisch te ontwerpen;
    zelf  een werkplek heeft met een   
    geschikte computer en software;
    SOS Dolfijn op deze manier wil helpen.

Ben of  ken jij de persoon die we zoeken? 
Stuur dan een mailtje met motivatie en 
relevante (werk)ervaring naar 
roselie.kooistra@sosdolfijn.nl
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