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Algemene kenmerken:  
Insecteneter, schemer- en nachtdier, solitair.  
Lengte: 15 tot 25 centimeter. 
Leeftijd: gemiddeld 3 tot 6 jaar, soms tot 10 jaar. 
 
Varianten: 
Van nature heeft de witbuikegel witte stekels met een donkere band, een witte buik en 
een donker masker in zijn gezicht. Er zijn veel kleurslagen van de witbuikegel gefokt, 
zoals diverse vormen wit, snowflake, pinto en ook albino egels. 
 
Natuurlijk gedrag: 
Witbuikegels leven alleen en zoeken soortgenoten alleen op om te paren. Het zijn 
nachtdieren die overdag slapen. Bij gevaar rollen ze zich op. Egels smeren zichzelf 
soms in met hun speeksel. Witbuikegels kunnen graven, klimmen en onverwacht snel 
rennen. Ze hebben behoefte aan een warm klimaat en voldoende beweging. 
 
Huisvesting: 
Huisvest de witbuikegel liefst in zijn eentje, in een verblijf van tenminste 2 m2. Kies 
bijvoorbeeld een aquarium of terrarium of maak zelf een verblijf. Overdag moet de 
temperatuur tussen 24 en 27 graden liggen, ’s nachts nooit lager dan 18 graden. Een 
luchtvochtigheid tussen 40 en 50% is het beste. Zet het verblijf niet in de zon, op de 
tocht of bij apparaten die herrie of hoge tonen veroorzaken. Vermijd sterke geuren, 
want egels zijn erg gevoelig voor geur. Houd het verblijf uit de buurt van eventuele 
andere huisdieren, want de egel kan bang van hen (en hun geur) zijn. Het verblijf 
moet verduisterd kunnen worden in de zomer als de dagen lang zijn. Zorg voor 
voldoende ventilatie.  
De bodembedekking goed absorberen, zacht zijn, niet sterk ruiken en niet stoffig zijn 
of klonteren en er mogen geen draden af komen. Geef elke egel een schuil- en 
slaaphuisje met nestmateriaal. Een looprad met dicht loopoppervlak en zonder spaken 
is aan te raden. Zet dit in een toiletbak omdat egel hun behoeften laten lopen tijdens 
het rennen. Witbuikegels gebruiken daarnaast vaak een vaste toilethoek. Gebruik 
stevige, lage voer- en drinkbakjes en zorg dat ze niet snel volgegooid worden met 
bodemmateriaal of omgegooid worden. Een drinkflesje kan ook, maar let op of de egel 
er goed uit drinkt. Laat de egel dagelijks buiten zijn hok lopen, bijvoorbeeld in een ren.  
 
Verzorgen en hanteren: 
De witbuikegel kan vrij tam worden als hij van jongs af aan dagelijks gehanteerd 
wordt. Een egel die bang is, rolt zich op en kan sissen of klikkende geluiden maken. 
Laat hem met rust en wacht tot hij zich weer uitrolt. Stoor hem niet als hij overdag 
slaapt. Pak de egel niet van bovenaf maar schep hem via beide zijdes op met twee 
handen. Gebruik geen leren handschoenen, de geur kan de egel bang maken. 
De nagels moeten af en toe geknipt worden. Was regelmatig de pootjes en soms de 
hele egel. Weeg de egel wekelijks: verandering van gewicht kan duiden op 
gezondheidsproblemen. Ververs dagelijks het water, maak eet- en drinkbakjes schoon 
en verwijder vochtige plekken in de bodembedekking. Gebruik bij het schoonmaken 
van het hok geen sterk ruikende middelen en spoel het goed na.  

Was uw handen als u de egel gehanteerd heeft of het verblijf heeft schoongemaakt. 
Egels kunnen soms Salmonella bij zich dragen. De stekels kunnen irritatie geven. 
 
Voeding: 
De witbuikegel eet vooral dierlijke voeding waaronder veel insecten maar ook slakken, 
wormen en kleine gewervelde dieren, en daarnaast ook plantenmateriaal. Egelvoer 
voor wilde egels is minder geschikt als volledig voer voor witbuikegels. Geef als 
basisvoer 50% kleine, niet te harde droge kattenbrokjes (niet op visbasis) en/of een 
klein formaat hondenbrokjes. Vul dit aan met insecten en ander vers voer zoals 
hardgekookt ei, ongekruid gekookt vlees, dode nestmuisjes en vochtige vleesvoeding 
voor hond of kat. Daarnaast kan men wat egelvoer geven. Als plantaardige voeding 
kan een klein beetje fruit en wat groente worden gegeven. Geef geen noten, gedroogd 
fruit, granen en pinda’s. Verdeel het voer over tenminste twee maaltijden. Eén tot 
twee eetlepels brokjes per dag is voor de meeste egels voldoende, aangevuld met drie 
theelepels groenvoer, insecten en overig vers voer. Zorg altijd voor vers water. 
 
Ziekten en aandoeningen: 
Een gezonde witbuikegel heeft schone, heldere ogen en een iets vochtige, maar niet 
natte neus. De oren zijn schoon, het dier ademt rustig en regelmatig en er zitten geen 
korstjes, rode of kale plekken tussen de vacht en stekels. De tanden zijn wit en het 
tandvlees egaal roze. De ontlasting is bruin-zwart, varieert van vrij zacht tot stevig en 
is iets vochtig. De egel is actief en nieuwsgierig in de avonduren, rolt zich bij schrik op 
en drinkt en eet goed. Neem contact op met een dierenarts die ervaring heeft met 
egels als u twijfelt of er iets aan de hand is. Laat de egel elk jaar controleren. 
 
Ervaring: 
Om een witbuikegel op een verantwoorde manier te kunnen houden is geen specifieke 
ervaring nodig. Lees wel de volledige bijsluiter, want er komt veel kijken bij de 
verzorging en huisvesting. Witbuikegels zijn ’s nachts en in de schemering actief; voor 
kleine kinderen zijn ze daarom niet geschikt. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let op dat het dier gezond en alert is en niet angstig.  
Eenmalige kosten: de egel, egelverblijf, warmtelamp(en), verlichting en inrichting. 
Terugkerende kosten: verwarming en verlichting, bodembedekking, voer, 
speelmateriaal, dierenartskosten. 
 

 Deze samenvatt ing is  een verkorte 
hand le id ing b i j  de aanschaf. Lees de 
Huisdierenbijs lui ter  van de witbuikegel op 
www.l icg.nl om goed voor d it  d ier  te 
kunnen zorgen.  
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