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Algemene kenmerken:  
Gifslang, vooral dagactief. 
Lengte: mannetjes 50 -60 cm, vrouwtjes 70- 80 cm. 
Leeftijd: 15-20 jaar. 
 
Varianten: 
Er zijn verschillende kleurvarianten (morphs) van de westelijke haakneusslang, 
waaronder de albino variant. 
 
Natuurlijk gedrag: 
De westelijke haakneusslang komt voor van het zuiden van Canada tot in het westen 
van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico. Met de opstaande neusschub 
graven ze in de losse bodem. Het zijn erg actieve dieren. Ze hebben veel verschillende 
aanvals- en verdedigingstechnieken.  
 
Huisvesting: 
Lees in het Praktische document over ‘Het terrarium’ hoe u een terrarium opzet.  
Zet het terrarium op een niet al te drukke plaats. Haakneusslangen kunnen 
kannibalistisch zijn, dus het beste is om ze alleen te houden. Een terrarium van 60  
centimeter breed, 40 centimeter diep en 40 centimeter hoog is voldoende om een 
enkele haakneusslang in te houden. Als bodembedekking  kunnen beukensnippers, 
papiersnippers en zand gebruikt worden, minimaal 5 centimeter dik. Er moet een 
aantal schuilplaatsen zijn en bijvoorbeeld een grote steen als opwarmplek. Zet zware 
inrichting stevig op de bodem zodat het niet ondergraven wordt.  
De temperatuur moet tussen de 22 en 28 graden Celsius zijn, ’s nachts 16 tot 22 
graden, en onder de warmtespot ongeveer 35 tot 40 graden Celsius.  
Sproei eens in de twee dagen het terrarium licht, wanneer het dier aan het vervellen is 
dagelijks, maar let op dat het niet te nat blijft. Plaats een bakje met vochtig veenmos 
waar de slang helemaal in past. Zorg voor een stevige drinkwaterbak.  
 
Huisvest jonge haakneusjes apart in kleine terraria of plastic bakjes. De temperatuur 
voor jonge haakneuzen moet overdag ongeveer 28 graden Celsius zijn, en ‘s nachts 
ongeveer 20 tot 24 graden Celsius. Zorg voor een vochtige plek in de bak, bijvoorbeeld 
met Sphagnum (veenmos), een schuilplaats en een waterbakje. Gebruik kranten of 
houtsnippers als bodembedekking. 
 
Winterrust: 
Rond de periode oktober tot december kunnen de slangen minder tot helemaal niets 
meer eten, dat betekent dat de dieren in winterrust kunnen gaan. Bouw de 
temperatuur geleidelijk af. Zorg ervoor dat de dieren zeker twee weken voordat ze in 
rust gaan niet meer gegeten hebben. Veel ontlasting in de darmen tijdens de 
winterrust kan voor problemen zorgen. 
 
Verzorging: 
Gif van de westelijke haakneusslang is zeer licht en kan vergeleken worden met een 
bijensteek. Zorg ervoor dat u niet naar prooi ruikt als u de slang gaat hanteren. Was 

altijd goed uw handen na het verzorgen, voeren of hanteren van uw slang en/of het 
schoonmaken van het terrarium. Laat kinderen nooit alleen met de slangen. 
 
Voeding: 
De voeding bestaat uit muizen of andere kleine knaagdieren. Voer de haakneusslang 
dode prooien; het voeren van levende prooien is op basis van de Wet dieren niet 
toegestaan. Het beste voert u ze apart van elkaar in plastic bakken zodat ze elkaar 
niet verwonden. Een volwassen dier voert u ongeveer eenmaal per week.  
Voer jonge haakneuzen voor het eerst als ze twee weken uit het ei zijn. Belangrijk is 
om de jonge haakneusslang met de prooi alleen op een rustige plek te zetten. Daarna 
kunt u ze regelmatiger gaan voeren, bijvoorbeeld iedere drie tot vier dagen één of 
twee nestmuizen.  
 
Gezondheid en ziekte: 
Gezonde haakneusslangen hebben een schone stevige huid zonder mijten, een schone 
cloaca, ze kijken helder uit de ogen, zijn alert en in een goede voedingstoestand.  
Symptomen die kunnen wijzen op ziekte zijn bijvoorbeeld slecht eten, slecht vervellen, 
overtollig slijm in de bek, braken, afwijkende ontlasting en afwijkend gedrag. 
Raadpleeg bij twijfel een dierenarts met kennis van reptielen. Was voor en na het 
hanteren van de slang altijd uw handen om overdracht van ziekten te voorkomen en 
houd nieuwe dieren enkele maanden in quarantaine. 
 
Ervaring: 
Voor het op een verantwoorde wijze houden van dit huisdier is een gemiddelde 
ervaring met reptielen nodig. Het zijn vrij sterke dieren. Ze zijn niet snel ziek en niet 
erg lastig in de verzorging. Houd er wel rekening mee dat het gifslangen zijn. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let bij aanschaf op de gezondheid van het dier. Zorg dat het terrarium klaar staat. 
Eenmalige kosten: aanschaf dier, het terrarium, inrichting terrarium. 
Terugkerende kosten: stroomkosten, nieuwe lampen, bodembedekking, voeding. 
Houd altijd rekening met onvoorziene kosten zoals kosten voor dierenartsbezoek. 
 
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand le id ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de westel i jke haakneusslang en het 
prakt isch document ‘Het  terrar ium’ op www.l icg.nl om goed voor d it  
d ier  te kunnen zorgen.  
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