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In principe komen aile soorten artikelen over amfi
bieen en reptlelen voor opname in aanmerking. De 
voorkeur gaat uit naar stukken over hun ecologie en 
ethologie (leefomgevlng en gedrag) in de natuur en 
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There is a special interest for articles on the reproduc
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making. No payment is made to the authors or other 
contributors. 
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G. D. Hemmes 

Adderbeten in Nederland 

Dit artikel werd maart 1973 geschreven en verscheen 
hetzelfde jaar in het 'Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde' 117, pp. 1352-1357. Dr. H e m m e s 
is inmiddels overladen. Zijn dochter, mevr. dr. L. 
H e m m e s, gaf toestemming voor publikatie in 
lacerta en wil proberen eventuele vragen te beant
woorden. Haar adres is Bachlaan 30, Heemstede. 
Hat enige verschil tussen de eerste publikatie en 
deze is het toevoegen van een lijst die enkele me
dische termon verklaart; mevr. H e m m e s was zo 
vriendelijk de vertaling of omschrijving van deze 
termen te verzorgen. 
lnhoudsoverzicht: vindplaatsen van adders - bronnen 
voor opsporing van adderbeten - verspreiding van 
adderbeten - addergif - geslacht en leeftijd ten tijde 
van de beet - toedracht van de beet - getroffen li
chaamsdelen - verpleging van gebetenen - casuistiek 
- letaliteit - eerste hulp bij adderbeet - seizoenfac
toren die de menigvuldigheid van adderbeten kunnen 
beinvloeden - voorzorgsmaatregelen - samenvatting -
summary - verklaring van enkele medische termen -
literatuur. 

VINDPLAATSEN VAN ADDERS 

Over bet Ieven van de adder, Vipera berus, 
bet enige giftige reptiel in ons land, heeft 
de vermaarde bioloog H e i m a n s in 'De 
Levende Natuur' van 1903 een uitvoerig 
artikel geschreven waarin hij de lezers uit
nodigde hem in kennis te stellen van de 
plaatsen waar zij adders hadden aangetrof
fen. In 1903 en eerstvolgende jaren werden 
door 47 lezers (over de periode vanaf 1885) 
in totaal 118 vindplaatsen van adders in 
'De Levende Natuur' beschreven. Daardoor 
is bet - en mede door latere waarnemin
gen - mogelijk geworden inzicht te ver
krijgen in de verspreiding van de adders in 
ons land. 
Het werd duidelijk dat in Nederland geen 
adders voorkomen op bet alluvium, met 
name niet in Zeeland, Zuid-Holland, 
Noord-Holland (uitgezonderd in bet oosten 
van de gemeente Hilversum), niet in bet 
westen en noorden van Friesland, no~h in 
bet noorden van Groningen en evenmin in 
bet land tussen en om de grote rivieren. In 
de boger gclegen streken is de adderpopu
latie ongelijkmatig verbreid. Er is bijvoor-

beeld nooit melding gemaakt van een adder 
in de Gelderse Achterhoek, noch in bet 
Rijk van Nijmegen. Overvloedig zijn echter 
adders waargenomen in geheel Drenthe en 
ook zijn ze niet zeldzaam in de aangren
zende gedeelten van Groningen, Friesland 
en Overijssel, te zamen een terrein bestrij
kend dat reeds in 1781 door V a n L i e r 
rijk aan adders werd bevonden. Op de Ve
luwe zijn herhaaldelijk adders aangetroffen 
en ook in de omgeving van Baarn. In Lim
burg wordt de adder geregeld gezien in bet 
reservaat bet Mcijnweggebied, tussen Roer
mond en de Duitse grens. In Noord-Bra
bant heeft de adder weinig aanleiding tot 
publikaties gegeven; aileen in de omgeving 
van Breda (Liesbos) en zuidoostwaarts van 
Eindhoven is de adder in uiteenlopende pe
rioden gevonden. 
In de loop der jaren is de verspreiding van 
adders in ons land in grote trekken onge
wijzigd gebleven. 

BRONNEN VOOR OPSPORING 

Van degenen die tot het slagen van de en-
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quete van H e i m a n s bebben bijgedragen, 
bericbtten tien tevens dat een mens door 
een adder was gebeten. Voorts bescbreef 
dr. M u y s k e n uit Baarn in 'De Levende 
Natuur' van 1908 en 1912 twee waarne
mingen bij jeugdige verzamelaars die aldaar 
op bet landgoed Groeneveld gebeten wa
ren. In 1952 verscbeen een casuistiscbe me
dedeling in bet 'Nederlands Tijdscbrift voor 
Geneeskunde' van mijn collega-arts V a n 
d e r K r o o n wiens patient ook op Groe
neveld door een adder was gebeten. 
Ten tijde dat ik met bet verzamelen van 
gegevens voor dit overzicbt begon, was dus 
niet aileen bekend waar zich in Nederland 
adders bevinden, maar ook beschikte ik 
over de gegevens van 13 door adders ge-' 
beten personen. Langs een aantal kanalen 
werd toen de opsporing van adderbeten uit 
bet verleden en uit de jongste tijd ter hand , 
genomen. De redacties van bet 'Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde' bet 'Tijd
schrift voor Diergeneeskunde' en van 'Riker 
Service' waren zo welwillend mijn verzoek 
aan de lezers, mij van adderbeetpatienten 
op de hoogte te stellen, op te nemen. Aan 
de directies van de in aanmerking komende 
ziekenhuizen werden gegevens gevraagd 
over aldaar - sinds mensenheugenis -

Tabel I. Overzicht van de verspreiding van adder
belen in Nederland. A = Groningse gemeenten bij 
de grens met Drenthe; B = zuidoostelijk deel van 
Friesland; C = de provincia Drenthe: D = de pro
vincia Overijssel: E = de Veluwe: F = Baarn en 
omgeving in de provincia Utrecht; G = de omgeving 
van het Wasmeer (gemeente Hilversum); H = Ulven
hout bij Breda; I = het Meijnweggebied (ten oosten 
van Roermond). 

wegens adderbeet opgenomen patienten. 
Helaas was de Stichting Medische Registra
tie - door bet ontbreken van een afzon
derlijk codenummer voor adderbeten -
niet op de beantwoording van deze vraag 
ingesteld. Voorts werd een beroep gedaan 
op de hulpvaardigheid van een groot aantal 
collega-artsen uit streken waar voorheen 
en later adders niet zeldzaam voorkwamen. 
Tevens werden bet Nationaal Vergiftiging 
Informatie Centrum, organen van Staats
bosbeheer, afdelingen van de Natuur-Histo
rische Vereniging, gemeentesecretarieen en 
kranteberichten geraadpleegd, terwijl ook 
de inlichtingen van adderbeetpatienten be
treffende aan hen bekende lotgenoten her
haaldelijk een waardevol uitgangspunt 
vormden. Hierdoor kon bet aantal door 
adders gebeten mensen over wie gegevens 
werden verzameld, tot 138 worden uitge
breid. 

VERSPREIDING VAN ADDERBETEN 

Het resultaat van deze opsporing geeft 
uiteraard geen compleet overzicht. De hia
ten in onze kennis nemen toe naarmate 
verder in bet verleden wordt teruggegaan 

Tijdvak Aantal gebetenen per addergebied Totaal 

1885-1894 
1895-1904 
1905-1914 
1915-1924 
1925-1934 
1935-1944 
1945-1954 
1955-1964 
1965-1971 
1972 

Totaal 
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A 

1 
1 
2 
2 

6 

B 

1 
2 

3 
1 
5 
2 

14 

c 

1 
1 
1 
4 
6 
7 

15 
19 
4 

58 

D 

2 

t· 
4 
2 
2 

1 

12 

E 

2 
1 

4 
13 
11 
8 
1 

40 

F G H 

1 
2 

1 1 

4 1 1 

I 

1 

1 

2 

3 
7 
3 
2 
6 

16 
30 
29 
34 

8 

138 
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Fig. 1. Verspreiding van 138 adderbeten in Neder
land, 18~1972. 

(zie tabel 1). In deze tabel is bet aantal 
mensen vermeld dat gebeten is gcdurende 
elk decennium tussen 1885 en 1964, in bet 
tijdvak 1965-1971 en in 1972, gerangschikt 
naar negen provinciale gebieden (zie ook 
figuur 1). 
De bevinding dat in 1972 in vier provincies 
te zamen acbt personen door een adder zijn 
gebeten, doct de vraag rijzen of de uit-
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spraak van V a n W ij n g a a r d e n (1959) 
dat 'de adderstand in Nederland althans lo
kaal sterk terugloopt' niet opnieuw over
wogen dient te worden. 
Ook huisdieren die gebeten waren door een 
adder wcrden mij gemeld t.w. zes honden 
waarvan drie in Drenthe, twee in Overijssel 
en cen op de Veluwe, en twee schapen 
beide in Drenthe. 
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Geslacht Leeftijd (in jaren) 
een beet in de ledematen zou goedaardiger 

Totaal zijn dan bij een beet in romp of gelaat. 

M 
v 

0-5 6-13 14-19 20-45 46 en 
ouder 

3 25 10 33 19 
3 6 2 4 1 

90 
16 

Tabel II. Leeftijd en geslacht van 106 gebetenen. 

ADDERGIF 

Ofscboon de adder schuw is voor de mens, 
wordt ze agressief wanneer ze zich bedreigd 
voelt. De twee holle tanden in de boven
kaak, waardoor bet gif wordt afgevoerd, 
dringen bij de beet door de huid en worden 
- in de regel - dan snel teruggetrokken, 
twee 13 mm van elkaar gelegen prikwond
jes nalatend; soms is er een spoortje bloed
verlies. De samenstelling van bet slangegif 
is van soort tot soort verschillend en is 
slechts ten dele bekend. Vipera berus 
behoort tot de minder gevaarlijke slangen. 
Haar gif bevat fermenten met neurotoxi
scbe, bemorragiscbe en hemolytiscbe wer
king. Het neurotoxiscbe ferment beeft op de 
bulbaire en spinate ganglia een effect dat aan 
curarevergiftiging doet denken, bet hemor
ragische ferment werkt in op bet capillaire 
endotbeel en bet hemolytiscbe op de erytro
cyten. Bovendien heeft bet gif bet vermo
gen de digestie van de prooi in te leiden. 
Het gevolg van de beet hangt o.a. af van de 
boeveelheid ingebracbt gif (20 tot 100 mg), 
die geringer is naarmate de vorige beet kor
ter geleden werd toegebracht. Rondom de 
wondjes ontstaat spoedig oedeem, al of 
niet met blauwe verkleuring, betgeen zicb 
spoedig uitbreidt met pijnlijke lymphangitis 
en lymphadenitis, gevolgd - bij intrave
neuze giflozing onmiddellijk - door alge
mene verschijnselen; misselijkbeid, braken, 
diarree, daling van de bloeddruk, beperking 
van bet bewustzijn en machteloosbeid. Vol
gens sommige auteurs zouden de gevolgen 
van een adderbeet afhangen van de leeftijd 
van de persoon, zij achten - onder gelijke 
omstandigbeden - bet gevaar voor kinde
reo bet grootst. Ook zou de ontwikkeling 
van de symptomen samenbangen met bet 
lichaamsdeel dat gebeten is; bet gevolg van 
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GESLACHT EN LEEFTIJD TEN TUDE 
VAN DE BEET 

De leeftijd en het geslacbt van 1 06 gebete
nen zijn in tabel II vermeld. 
Met bet stijgen van de leeftijd neemt in 
deze label de mate toe waarin bet aantal 
gebeten mannen dat van de vrouwen over
treft. Indien een dergelijke verhouding ook 
zou bestaan bij vergelijking van een veel 
groter aantal gebetenen, zou ik een dusda
nige relatieve daling van bet risico bij vol
wassen vrouwen tocb niet bevredigend kun
nen verklaren. 

TOEDRACHT VAN DE BEET 

Gebetenen bij wie eigen schuld de oorzaak 
was, liepen in adderbuurten barrevoets in 
beide of bos (12), grepen onoordeelkundig 
naar een adder om haar aan anderen te 
tonen (13) of om ze te verzamelen dan wei 
te doden (8) of de adder klom in de stok 
waarmede ze geplaagd werd (2). 
Beten die niet te wijten waren aan roeke
loosheid kwamen voor tijdens korenbouw 
of bij bet dragen van struiken doordat on
gemerkt een adder te na werd gekomen (7). 
bij bet plukken van bloemen in de beide en 
bii bet vasthouden van beidepol of turf (7), 
doordat zonder opzet op een adder werd 
getrapt of deze werd beetgepakt b.v. bij 
bosbessen plukken (20) of doordat men op 
een adder ging zitten of er overbeen reed 
(3). bii bet ontwaken bevond een adder 
zich op een been van de gebetene (1). 
Samengevat: (mede) door eigen schuld 35 
gebetenen, zonder scbuld 38. Door tijdige 
voorlicbting kan - bij goede wil - min
stens de belft van de adderbeten voork6men 
worden. 

GETROFFEN LICHAAMSDELEN 

De antwoorden op de vraag hoe de beet tot 
stand is gekomen, wijzen erop dat de lede
maten bet meest werden getroffen. Dit 
blijkt nader uit het volgende overzicht van 



de getroffen lichaamsdelen: vinger of hand 
51, pols of onderarm 5, elleboog of hoven
arm 2, teen of voet 24, enkel of onderbeen 
14, bovenbeen 1, voorts achterboofd 1 (jon
gen kreeg adderbeet in behaarde achter
hoofd toen hij, tijdens een schoolfeestje, in 
de heide ging liggen) en oorschelp 1 (mili
tair tijdens oefening). 
Bij 39 gebetenen bleef de plaats van de 
beet onbekend. 

VERPLEGING VAN GEBETENEN 

Waar een gebetene verpleegd wordt, hangt 
vooral af van de ernst van de beginsymp
tomen. De duur van de verpleging in een 
ziekenhuis geeft een indruk over bet ver
dere beloop. 
Van 85 herstelde gebetenen is bekend waar 
zij verpleegd werden. Van hen werden 15 
thuis behandeld, 11 bezochten eens of meer
malen een ziekenhuispolikliniek, de overige 
59 werden in een ziekenhuis opgenomen. 
Van hen bleven 13 gebetenen 3 dagen of 
korter in bet ziekenhuis, 24 van 4 tot 7 da
gen, 7 van 8 tot 11 dagen, 4 van 12 tot 15 
dagen, 2 van 16 tot 19 dagen; een gebetene 
bleef 20 dagen in bet ziekenhuis, een ander 
28 dagen. Van 7 opgenomen patienten bleef 
de verblijfsduur in bet ziekenhuis onbe
kend. 
Samenvattend verbleven ongeveer 15 van 
de 85 herstelde gebetenen uit onze reeks 
Ianger dan een week in een ziekenhuis. 

CASUYSTIEK 

Van twee patH!nten, die resp. 4 en 13 da
gen in een ziekenhuis werden verpleegd, zal 
ik thans de ziektegeschiedenis - zover mij 
bekend- weergeven. 

Een 27-jarige gezonde landmeter, 1,84 m 
lang met een gewicht van 90 kg, werkte be
gin mei 1941 met twee helpers aan de ver
kaveling in Staphorst. Toen zij omstreeks 
10.15 uur met de instrumenten naar een 
volgend perceel wilden gaan, gleed hij uit 
in een droge sloot; zijn uitgestoken hand 
kwam terecht op een adder die in zijn rech
ter middelvinger beet. De wondjes werden 
uitgezogen en de vinger werd enigermate 

met een elastiek afgesnoerd. Elders in zijn 
lichaam voelde de patient geen pijn en hij 
was niet machteloos. Men ging verder, doch 
na een paar honderd meter fietsen begon 
zijn neus overvloedig melk~chtig vocht af 
te scheiden, hetgeen meer dan 5 minuten 
aanhield. Hij was ongeveer twintig minuten 
geleden gebeten, toen hevige buikkramp op
kwam; hij snelde naar een bosje. Er ont
lastten zich herhaaldelijk dunne groene 
faeces, urine en groen braaksel. De patient 
werd machteloos in een naburige schuur in 
bet hooi gelegd en raakte buiten kennis. Hij 
was zich niet bewust dat de intussen aange
komen coli ega-arts Be i boer hem naar bet 
op 5 km gelegen ziekenhuis vervoerde. Pa
tient bemerkte op een zeker ogenblik dat hij 
op een brancard lag en wisselde toen enige 
woorden met een verpleegster. Het was 
ruim 11.30 uur toen een bloedtrarisfusie 
zou worden gegeven, waarvoor twee be
vriende collega's van hem als donor waren 
opgeroepen. De patient was intussen zo 
blauw geworden dat zijn vrienden hem niet 
herkenden. Daarop volgde een periode van 
6 uur waarin de patient zich op generlei 
wijze kon uiten, doch wei goed hoorde wat 
de verpleegsters over zijn ernstige toestand 
bespraken. Het herstel ging verrassend snel; 
na vier dagen verliet hij - zij bet op eigen 
risico - bet ziekenhuis. 

Verdere bijzonderheden kan ik helaas niet 
geven, de ziektegeschiedenis was in bet on
gerede geraakt. De mededelingen van deze 
patient tonen hoe spoedig zich na een ad
derbeet een alarmerende toestand kan ont
wikkelen. Oat bet ook minder overrompe
lend kan gaan, blijkt uit de volgende ziek
tegeschiedenis. 

Een 49-jarige Amsterdamse kok die met 
zijn bond op 12 april 1970 een wandeling 
maakte in de buurt van Garderen, bemerk
te op een voetpad dat de bond bij een hei
pol bleef staan. Tenslotte werd de riem 
aangelegd om de bond mee te nemen. Op 
dat ogenblik schoot een adder uit de heipol 
te voorschijn, die de man in de rechter pink 
beet. De slang bleef aan zijn pink hangen, 
waardoor een scheurwond van 1,5 em ont
stond. De eerste 10 minuten kon de gebe
tene nog goed I open, daarna ging bet strom
pelend ·tot de auto bereikt werd. Anderhalf 
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uur na de beet kwam hij in het ziekenhuis 
aan. Uit de aantekeningen van de chirurg, 
collega N ij dam, kan ik het volgende ver
melden: bij opname was de patient niet goed 
aanspreekbaar. De bloeddruk was 100/50 
mm kwik, hij toonde Iichte vergiftigings
verschijnselen, de hand, pols en onderarm 
waren rechts enorm gezwollen. Er werd een 
kruissnede over de wond gemaakt die ge
spoeld werd met KMn04-oplossing; intrave
neus werd 10 ml slangebeetserum ingespo
ten. Op 13 april begon het oedeem te ver
minderen en op 24 april werd patient uit 
het ziekenhuis ontslagen. 

LETALITEIT 

In het eerder, genoemde artikel over de 
adder in 'De levende natuur' (1903) schat 
de bioloog H e i m an s dat in Nederland 
per jaar 1 a 2 sterfgevallen ten gevolge van 
adderbeten voorkwamen. Hij voegt daaraan 
toe dat 'soms de sterkste man bezwijkt na 
een schijnbaar onbeteke nend wondje' . He
laas ontbreekt een bronvermelding, zodat 
de raming niet te toetsen is en het in het 
bijzonder niet is uit te maken of deze schat
ting spoedig te hoog bleek te zijn doordat 
in dezelfde tijd het slangebeetserum zijn in
trede deed. 
Een der op de enquete van H e i m a n s 
reagerende inzenders berichtte in november 
1903 in 'De levende natuur' dat hij 'een 
paar dagen geleden vernomen heeft dat een 
jonge vrouw bij het gras snijden in Ulven
hout door een adder in de polsslagader is 
gebeten, dat de arm onmiddellijk opzwol en 
dat zij binnen enkele uren - geheel blauw 
- was overleden'. Afgezien van dit sterf
geval zijn van de door mij opgespoorde pa
tien ten er twee na een adderbeet overleden. 
Over hen kan ik het volgende mededelen. 

Een meisje van 3112 jaar uit Uddel hielp op 
24 juli 1946 met bosbessen plukken. Om 15 
uur wcrd zij door een adder in het rechter 
onderbeen gebeten. Zij werd dadelijk in een 
ziekenhuis opgenomen, maar nergens was 
sla ngebeetserum te krijgen. Het kind is 36 
uur na de beet overleden. 

Een 12-jarige jongen licp op 18 juni 1939. 
met een club, barrevoets in de heide bij 
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Tinaarloo toen hij door een adder in de 
rechter grote teen werd gebeten. Een aan
wezige medische student zoog de wondjes 
uit . De patient vcrzweeg het gebeurde thuis 
uit vrees dat hij anders niet zou mogen 
deelnemen aan een voorgenomen school
reisje. De eerste dagen waren er geen ver
schijnselen, maar daarna ontwikkelde zich 
een thrombophlebitis van de rechter been
ader. De jongen werd in een ziekenhuis op
gcnomen en is 9 dagen na de beet overle
den. 

De bij deze reeks pat1enten waargenomen 
sterfte komi tamelijk goed overeen met d ie 
van Engeland en Wales. Daar ook is Vipera 
berus de enige giftige slang en in de eerste 
helft van de 20e eeuw zijn daar 7 personen 
aan adderbeten overleden (S w a r o o p en 
G r a b b. 1956). 

EERSTE HULP BIJ ADDERBEET 

De gebetene behoort zo spoedig mogelijk 
naar het meest nabij gelegen ziekenhuis te 
worden vervoerd, alwaar zijn komst ware 
aan te kondigen. He t ve rvoer geschiede bij 
voorkeur in liggende houding en wet zo
danig dat verslikken bij braken wordt voor
komen, terwijl het getroffen lichaamsdeel 
worde gesteund. Voor of tijdens het vervoer 
moeten de wondjes worden uitgezogen en 
moet een snoerverband proximaal van de 
beet c.q. van de gezwollen plaats worden 
aangelegd, eventueel moet wondtoilet wor
den toegepast. De beslissing over verdere 
the rapeutische maatregelen worde dan 
overgela ten aan de staf van het ziekenhuis, 
die zo nodig advies kan vragen aan het 
Nat ionaal Vergiftiging Informatie Centrum. 

SEIZOENFACTO REN DIE DE 
MEN IGVULDIG HEID VAN ADDER
BETEN KUNNEN BEINVLOEDEN 

Desgevraagd deelden de gebetenen vrijwel 
allen mede dat het op het ogenblik van de 
beet erg warm was bij heldere heme!. om
standigheden waaronder de adder bij voor
keur in de zon ligt. De winterslaap van de 
adder begint rond half oktober en eindigt 
- afhankelijk van de tempera tuur - in 



hct begin van maart. Van 85 patienten van 
onzc reeks is de datum bckend waarop de 
beet plaatshad . Bij allen was dat tusscn 1 
april en I oktober t.w. bij 4 in apri l, bij 1 L 
in mci, bij 1 L in juni, bij 3 1 in juli , bij 2 1 
in augustus, bij 5 in septe mber en bij 2 in 
oktobcr. De verschillen mocten niet aileen 
aan de tempcratuur worden toegeschrcvcn. 
Zo vic! voorheen op de Vcluwe de toppe
riodc in de tweedc he lft van juli, het bos
b~.:ss~o:npluk:seizu~o:n ; ue:t.e arbeiu bevordcrt 
contac t met adders en dus hct ontstaan van 
belen. Die top behoort thans to t bet vcrle
de n; in de jaren vijftig bcgon - omdat de 
beloning relat icf lager wcrd - het oogsten 
van bosbesscn voor de industrie sterk tc 
verminderen en scdcrt 1958 wordt. volgens 
vakkundige inl icht ingcn. aileen nog maar 
geplu kt voor het eigc n gczin. 
Een a ndere scizocninvlocd doet zich voor 
in Dwingcloo. cen gcmeentc waar bijzondcr 
vee! adderbctcn worden waargcnomen. De 
aldaa r pra ktizcrendc collcga-arts D i n k I a 
behandclt in mei de mccstc addcrbeten. In 
hct oostelijk dee! van Dwingeloo zijn vccl 
adders. In mci worden daar in een complex 
vaka ntichu izcn ' De Noordster' vee! 'werk
wekcn ' georganisccrd voor leerlingen van 
middclbare scholen uit hct westcn van ons 
land. Onwetcnden onder cleze scho licren 
plagcn de a dders, met noocllott ig gevolg. 
Een twcede top in Drenthc valt in de grotc 
vakantie ten gevolgc van addcrbctc n bij on
voldocnde voorgelichte tocristen. Zulks in 
tcgcnstclling tot de inhccmse bevolking bij 
wie hct gewoontc is reeds de kindcren tc 
lcrcn met de aanwczighcid van adders rc
ke ning te houden. Oat dczc gewoonte suc
ces hceft. bli_ikt uit de volgendc ve rgclij
king: van de 3 1 pcrsoncn die tussen 1955 
en 1972 in D rcn thc door ccn adder ziin gc
beten en wier domicilie bckend is. gebcurdc 
dit bij 8 in hun woonplaa ts o f in cen aan
gn.:nzcnde gemeentc. de ovcrige 23 woon
den elders. 

VOORZORGSMAATREGELEN 

In zcs gcbicden in ons land zijn door 
Staatsbosbehcer waarschuwingsborden aan-

Behalve de juist behandelde voorlichting 
van kinderen door de ouders, d ie al jaar en 
dag in Drenthc gebruikelijk is, kunnen ook 
docenten op a ile scholen bijdragen tot ver
breiding van de kennis over adders. 
Om het herkennen van de adder te bevor
deren, zou op cen in het oog lopende plaats 
in school een adde r (in conserverende vloei
stof) permanent tentoongesteld kunnen wor
den. 
Wa nneer in reisgidsen en VVV-folders een 
hoofdstukje over ongesteldheden en onge
vallcn bij vakanticgangcrs wordt opgenomen, 
zou het , als het adderstreken zijn, aange
wczen zijn ook het risico van adderbetcn tc 
vermelden, evenals het voork6men daarvan. 
De methode van sommige la ndbouwers om 
graan slechts in zakkcn verpakt van hct 
land te vervoercn , evcnals stro a ileen in 
pakketten, belet dat daarin adders schuil
gaan. 
Hogc laa rzen e n leren handschoenen bcho
rcn tot de uitrusting van veldarbeidcrs die 
wcrken in terrcincn die rijk zijn aan adders. 

SAMEN VATTING 

Sinds jaar en dag worden in bepaa lde buur
tcn van Nederland mcnsen gebetcn door 
adders. Vipera berus, vcclal doordat dezc 
zich bcdrcigd voelcn. Van de sinds 1885 
voorgckomen addcrbctcn kondcn 138 wor
den achtcrhaald. In gchcel Drenthe en -
in meer beperktc mate - ook in aangren
zcndc gedceltcn van G roningen, Friesland 
en Ovcrijssel hcbbcn zich in totaal sedert 
19'15 ruim 600/0 van aile gcvallen voorge
daan. voorts ruim 30°/o op de Vcluwc en 
cttclijke nabij Baarn en oostclijk van Roer
mond. Minstcns de hclft van de betcn is tc 
voorkomcn. Dric gcbcte nen zijn ovcrleden. 
nl. in 1903. 1939 e n 1946. In de armcn 
wcrden 58 me nscn gcbctcn , 39 in de bcnen, 
I in het achte rhoofd en I in een oorschelp. 
Van 85 getroffcnen is bckend waar zij ver
plccgd z ijn . 15 van hen bleven Ianger da n 
cen week in ccn ziekcnhuis. Tcnslot te zijn 
voorzorgsmaatrcgclcn gcnocmd. 

gebrach t. gcricht op hct gcvaar van adders. SUMMA RY 
T e ovcrwcgen ware. na tc gaan waar dczc 
maatrcgel vcrder is aangcwezen. Viper bites in the Netherla nds. -In certain 
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regions of the Netherlands, there always 
have been occasional cases of people bitten 
by vipers, Vipera berus, mostly because the 
animals were startled. The records could be 
found of 138 cases of viper bites that 
have occurred since 1885. Since 1945 over 
600fo of all cases have occurred in the 
whole of Drenthe and - to a lesser extent 
- also in adjacent parts of Groningen, 
Friesland and Overijssel. Over 30°/o have 
occurred in the Veluwe area, and a number 

Verklaring van enkele medische termen 

Neurotoxisch - vergiftig voor het zenuwstelsel. 
Hemorragisch - bloeding betreffend, met bloeding in 
in verband staand. 
Hemolytisch (bv.nw. van hemolysine) - stof die 
haemolysis veroorzaakt. 
Haemolyse - bloedontleding, scheiding van de kleur
stof (hemoglobine) en het weefsel (stroma) der rode 
bloedlichaampjes, waardoor de kleurstof in de bloed· 
wei geraakt. 
Ganglia (m.v. van ganglion) - zenuwknopen. 
Endotheel - inwendig bekleedsel van de bloed- en 
lymfvaten en lichaamsholten. 
Erytrocyten - rode bloedlichaampjes. 
Lymphangitis - ontsteking der lymfvaten, meestal bij 
infectie en ontsteking van huidwonden, zichtbaar als 
rode streoptekening in de huid (in de volksmond: 
'bloedvergiftiging'). 
Lymphadenitis - lymfklierontsteking. 
Thrombophlebitis - ontsteking van de wand van een 
vena met vorming van thrombi. 
Proximaal - het dichtst bij de as van het lichaam. 
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of cases near Baarn and east of Roermond. 
At least one half of the number of bites are 
avoidable. Three bitten persons have died, 
viz. in 1903, 1939 and 1946. Fifty-eight 
people were bitten in the arms, 39 in the 
legs, one in the back of the head and one 
in the ear. Of 85 cases it is known where 
the victims were treated; 15 of them 
remained in a hospital for longer than a 
week. A number of precautionary measures 
are listed. 
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De gewone adder, Vipera berus 

lngezonden juli 1971. 
lnhoudsoverzicht: mleiding - verspreiding - biotoop 
en activiteitspatroon - morfologische kenmerken -
voedsel en vangmethode - voortplantingsbiologie -
oorzaken van achteruitgang - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Nederland is wat z'n herpetofauma betreft 
· schaars bedeeld. In ons land komen 14 
soorten amfibieen en 7 soorten reptielen 
voor; van een aantal van hen is bet voor
komen bov·.:mdien twijfelachtig. We zullen 
dus, willen ooze kinderen in de vrije natuur 
ook nog kikkers en hagedissen kunnen 
waarnemen, zeer voorzichtig met ooze 
laatste vertegenwoordigers van de klassen 
Amphibia en Reptilia moeten omspringen 
en ze niet nodeloos doden of vangen. Dit 
geldt zeker voor ooze enige inbeemse gif
slang, de adder (Vipera berus), die door ve
len ten onrechte wordt gevreesd en gehaat. 
Als gevolg van de vele misvattingen, heeft 
hij altijd sterk aan vervolging bloot gestaan 
en is daardoor, hoewel hij nog een groot 
verspreidingsgebied heeft, op vele plaatsen 
zeldzaam geworden. Slechts in afgelegen, 
minder toegankelijke gebieden komt bij nog 
in redelijke aantallen voor. Toch is de ad
der als verdelger van grote aantallen mui
zen zeer nuttig. 

VERSPREIDING 

Vipera berus (L i n n a e u s, 1758) bewoont 
in vier geografische rassen nagenoeg 
bet gebele noordelijk gedeelte van 
bet Palaearctiscbe faunagebied. In West
Europa komt hij vanaf Zuid-Frankrijk en 
Noord-Spanje tot in Lapland (tot hoven de 

~oolcirkel) voor; ook Engeland en Scbot
land behoren tot z'n verspreidingsgebied, 
Icrland niet. In Oost-Europa loopt de zui
delijke verspreidingsgrens door bet noorde
lijke deel van de Balkan. Zijn woongebied 
omvat verder vrijwel geheel Rusland en ge
matigd Siberie, alsmee bet eiland Sachalin 
ten noorden van Japan. De rivier de Amoer 
vormt in Azie ongeveer de zuidgrens van 
zijn verspreidingsgebied; de noordgrens 
reikt daar niet, zoals in Europa, tot voorbij 
de Poolcirkel, doch blijft daar ver onder. 
In ons land komt de adder aileen in de oos
telijke provincies voor, vooral in Drenthe, 
Overijssel, Gelderland en Limburg. Daar
naast zijn er ook een aantal vindplaatsen 
in Groningen, Friesland, Utrecht en Noord
Brabant bekend. Hieruit mag men niet con
cluderen dat de adder in Nederland alge
meer is. Integendeel. Van Groningen is 
bijvoorbeeld maar een vindplaats bekend 
(Haren) en van Utrecht slechts twee (Baarn 
en Leusden). In Belgie komt de adder on
dermeer in Vlaanderen voor; men acht bet 
daarom niet uitgesloten dat hij ook in 
Zeeuws Vlaanderen voorkomt. 

BIOTOOP EN ACTIVITEITSPATROON 

Hoewel de adder wei specifiek voorkeuren 
heeft, kan men hem tocb in allerlei gebie
den en landschappen aantreffen, vanaf bet 
laagland tot in de bergen. Men heeft in de 
Alpen wei exemplaren op een hoogte van 
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2750 meter aangetroffen, terwijl in Frank
rijk waarnemingen zijn gedaan op hoogten 
tot 1400 meter. 
Wat het adderbiotoop betreft zijn er vrij 
betrouwbare gegevens bekend, vooral ten 
aanzien van Nederland. Verreweg de mees
te dieren Ieven in droge of vochtige hei
den met veentjes en bij vennetjes met pijpe
strobulten, terwijl als tweede belangrijke 
terreintype eikenhakhout met houtwalletjes 
wordt genoemd (V a n W ij n g a a r d e n). 
V a n de n Bun d (1964) vermeldt dat de 
adder 35 maal in vochtige heide, 23 maal 
in droge heide. 12 maal in hoogveenterrei
nen, 4 maal in opgaand loofbos, 5 maal bij 
eikenhakhout, 2 maal in een dennebos, 9 
maal langs bosranden, 1 maal in vochtig . 
hooiland, 2 maal in een tuin, 1 maal op een 
kazerneterrein en 5 maal op de weg is aan
troffen. Zelf heb ik de adder op een pad 
door eikenhakhout waargenomen. 
Onderzoekingen hebben uitgewezen dat ad
ders gedurende een vrij lang tijdsverloop 
vaak slechts korte afstanden afleggen en 
betrekkelijk plaatsgevoelig zijn. Gewaar
merkte adders werden soms na enkele jaren 
slechts enkele honderden meters van hun 
oorspronkelijke vind- en merkplaats ver-

Fig. 1. Vipera berus, Value. Foto : 0 I Ire i n s. 
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wijderd aangetroffen. 
De meeste adders worden bij warm zonnig 
weer waargenomen, vooral a ls er sprake is 
van zgn. 'broeie rig weer' . Opvallend is 
daarbij dat 's zomers verreweg de meeste 
dieren v66r het middaguur worden gezien, 
terwijl ze in koudere perioden, voorjaar en 
herfst, de gehele dag te zien zijn. Op zeer 
hete dagen zoeken zij al voor 9 uur 's mor
gens een koeler plekje op. 's Middags na 16 
uur kan men ook nog wei eens adders aan
treffen ; zij hebben dan weer hun vaste rust
plaats opgezocht en blijven daar tot zons
ondergang. 
In ons land worden de meeste adderwaar
nemingen verricht in de maanden mei tot 
en met september, dus in de warmste maan
den. In Zuid-Europa is die periode aanzien
lijk Ianger en in het koudere Noord-Europa 
veel korter. De temperatuur varieert in Ne-

' derland in die maanden meestal van 18 tot 
25° C. Omdat de dieren evenwel windstille, 
zonnige plekjes prefereren, moet worden 
aangenomen dat de temperatuur op die 
plaatsen aanzienlijk hoger zal zijn, vooral 
vlak boven de grond. De voorkeurstempe
ratuur zou rond de 32° C liggen. 
De winterslaap zet gewoonlijk half oktober 



in en duurt tot begi:1 maart. Het overwinte
ren geschiedt vaak in groepen in onder
aardse holten , onder wortels en in holle 
stobben (boomstronken). Hoewel wordt be
weerd dat de adder z' n winterkwartier (zgn. 
hibernaculum) met allerlei andere reptielen 
en amfibieen (bv. padden) deelt, zijn daar
over weinig betrouwbare gegevens bekend. 
Ook wat betreft het aantal bij elkaar 'sla
pende' dieren !open de opgaven nogal uit
een; Van Wijngaarden (1959) ver
meldt, dat enkel solitair overwinterende 
adders werdcn aangetroffen, F r o m m -
hoI d (1969) noemt een aantal van 9 tot 
13, gebaseerd op een tweetal vondsten van 
hibernacula, en We r m u t h maakt gewag 
van een winterkwartie r met 300 adders. Er 
zijn zelfs meldingen van verblijfplaatsen 
met meer dan 300 adders in allerlei grootte 
en kleur. Hoe de dieren elk jaar deze ge
meenschappelijke slaapplaatsen weer terug
vinden, is onduidelijk. Misschien dat de 
geur van voo.-gaande jaren is blijven ban
gen. In gebieden met strenge winters liggen 
de hibernacula soms op een diepte van 
meer dan een meter onder de grond; in ons 
land, waar de winters meestal matig zijn, 
vinden we deze verblijfplaatsen op een 

Fig. 2. VJpera berus, Velue. Foto: 0 I Ire ins. 

diepte van 30 tot 40 em. 

MORFOLOGISCHE KENMERKEN 

Adders hebben een gedrongen lichaam, een 
brede kop en een kort staartje. De kop is 
plat en in tegenstelling tot bij vele andere 
addersoorten niet driehoekig, doch meer 
pijlvormig en bovendien niet duidelijk van 
de romp afgezet. De pupil is verticaal
spleetvormig, terwijl de iris bruin of rood 
is; bij mannetjes is deze kleur wat leven
diger. Mannetjes hebben bovendien een 
slanker lichaam dan vrouwtjes, terwijl ook 
de staart wat korter is. De totale lichaams
lengte varieert van 500 tot 650 mm. De in 
bergachtige streken levende exemplaren 
blijven doorgaans iets kleiner, terwijl in 
Oost Europa vaak grotere dieren worden 
aangetroffen (tot 890 mm.) Opvallend daar
bij is een geslachtsverschil: mannetjes zijn 
aanmerkelijk kleiner dan vrouwtjes. 
Kleur en tekening zijn zeer variabel ; de 
grondkleur is doorgaans grijs, creme of 
bruinachtig. Mannetjes zijn dorsaal gewoon
lijk vuilgeel, geelachtigbruin, bleekgrijs, zil
verachtig, creme, donkergrijs of olijfkleurig. 
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Ook zwarte kleurvarieteiten (melanisme) 
met vage tekening worden regelmatig aan
getroffen. De dorsale lichaamszijde van 
vrouwtjes is meestal lichtrood, roodachtig
bruin, roest- of koperkleurig of danker
bruin tot zwart. De tekening is bij man
netjes veelal zwart en bij wijfjes rood of 
bruin en meestal minder duidelijk. Er zijn 
ecbter ook effen dieren, terwijl ook andere 
kJeurencombinaties mogelijk zijn. Gewoon
lijk hebben ze een donkere, zigzagsgewijze 
verlopende streep op de rug met aan weers
zijden donkere vlekken. Op de kop is bij 
beide geslachten vaak een X- of Y-vormige 
figuur te zien, gevormd door donkere ban
den. Hieraan is de adder gemakkelijk te 
herkennen. 
De Europese adder heeft op de rug sterk 
gekielde scbubben, die in 21 overlange rijen 
staan (zelden in 19 of 23). Het aantal ven
tralia varieert van 132 tot 158. De oogrand 
is aan de onderzijde door een rij kleine 
schubben (subocularia) van de supralabialia 
gescheiden; het aanta l supralabialia 8 tot 9. 
Anaalschild ongedeeld. Aantal subcaudalia 
24 tot 46 paar. 

YOEDSEL EN VANGMETHODE 

Adders voeden zich hoofdzakelijk met mui
zen en leveren zo een bijdrage tot de in
standbouding van het biologische even
wicht. Zii zijn dus, in tegenstelling tot wat 
velen geloven, zeer nuttig. Onderzoekingen 
van de maaginhoud hebben uitgewezen, dat 
adders van allerlei soorten muizen Ieven, 
zoals veld- en aardmuizen (M icro tus spp.) , 
brand- en bosmuizen (Apodemus spp.) en 
spitsmuizen (allerlei soorten van de familie 
Soricidae); ook de mol (Talpa europaea) 
en de gladde slang (Carone/la austriaca) 
worden gegeten, alsmede hagedisachtigen 
(Lacertidae), kikkers (Rana spp.) en vogels 
(die op de grond gevangen worden). Ook 
worden, met name door jonge adders, vee! 
ongewervelde dieren gegeten. Overigens is 
de voedselkeuze sterk afhankelijk van het 
biotoop waarin de dieren Ieven. Het voed
sel wordt hoofdzakelijk 's nacbt gevangen. 
Adders behoren tot de solenoglyphe slan
gen, d.w.z. dat zij in de bovenkaak grote 
doorboorde giftanden hebben, die in rust 
teruggeklapt liggen. Adders hebben altijd 
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twee van dergclijke met gifklieren in ver
binding staande, ongevcer 5 mm lange tan
den in gebruik, tcrwijl daarachte r in vcr
schillende ontwikkelingsstadia vcrkerende 
reservetanden staan. Dat is noodzakclijk 
omdat een giftand slechts ko rt meegaat (tij
dens de actieve periode ongeveer 6 weken). 
De langgerekte gifklieren produceren cen 
secreet dat schadelijke invloed op het bloed 
heeft (haemotoxine). Ook pasgeboren ad
ders beschikken reeds over een dergelijk 
gifapparaat. De beet van een adder is voor 
de mens veela l niet dodelijk, ofschoon wei 
zeer onaangename verschijnselen optreden. 
welke bovendien zeer pijnlijk zijn. Bij on
derzoek van het geringe aantal beten met 
dodelijke afloop (o.a. in Engeland) bleek, 
dat het merendeel van de slachtoffers op 
zeer hete dagen waren gebeten. 
Adders Ieven uitsluitend of in hoofdzaak 
op de grond. Hun lichaamsvorm brengt 
met zich, dat zij zich niet snel kunnen ver
plaatsen. Hun voedsel sporen zij op met 
behulp van het Orgaan van Jacobson, een 
in het mondholtedak liggend, zeer gevoelig 
orgaan, waarmede dieren door bet opnemen 
van geursporen met de tong ('tongelen') 
worden gelokaliseerd. Het gif wordt met 
een snelle kopbeweging toegediend, waarna 
het slachtoffer binnen enkele minuten 
sterft. Deze tijdsduur wordt Ianger naar ge
lang de grootte van de prooi. 

YOORT PLANTINGSBIOLOG IE 

De oaartijd van de adders valt in ons land 
rond april en mei, in Noord-Europa daar
entegen, waar de zomers zeer kort zijn, 
vindt de paring pas in juni of juii plaats en 
bovendien vaak slechts om bet jaar, terwijl 
de eieren een zeer lange periode van ont
wikkeling vergen. In Zuid-Europa wordt al 
in maart gepaard, terwijl ook in december 
nog omstrengelde adders zijn aangetroffen. 
Aan het begin van de paartijd wordt er 
tussen mannetjes strijd geleverd ; zij betwis
ten elkaar dan een bepaald territorium en 

. dingen naar de gunst van een vrouwtje. Een 
dcrgelijk 'gevecht' vindt meestal tussen twee 
mannetjes plaats, ofschoon er ook meerde
re aan kunnen deelnemen. De strijd bereikt 
zijn hoogtepunt bij de zgn. 'dans' , wanneer 
twee mannetjes de kop en het voorlichaam 
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Fig. 3. Vlpera berus. Spanje. Foto : 0 f f r e i n s. 

opheffen en gedeeltelijk ineenstrengelen. 
Door duwcn en stolen probeert de een de 
ander dan op de grond te drukken. Het is 
opvallend dat hierbij niet wordt gebeten. 
Vaak ligt een vrouwtje in de buurt te wach
ten tot een van de rivalen de aftocht blaast. 
Hierna volgt de paring (meestal tegen de 
avond), waarbij het mannetje zich gedeelte
lijk om het vrouwtje strengelt, maar zich 
niet vastbijt. 
Adders zijn ovovivipaar; de jongen zijn bij 
de geboorte ve rpakt in een doorschijnend 
vlies, dat ze door krampachtige lichaams
bewe:ingen verbreken. In ons land worden 
de volled ig ontwikkelde jongen in a ugustus 
en september geboren, ze zijn dan 15 tot 22 
em lang en geheel op zichzelf aangewezen. 
Het aantal jongen varieert Sterk. Er zijn mel
dingen van 2, 3. 9 , I 0. 13, 19, 20 en 22 
jongen per worp: het gemiddelde ligt waar
schijnlijk tussen 7 en 14 stu ks. Bij een Jeef
tiju van 5 tot 6 jaren zijn ze volgroeid : 
geslachtsr ijp zijn ze al eerder. Volgens 
Fromm h oI d (1969) zijn de mannetjes 
in hun derde en de vrouwtjes in hun vierde 
Jevensjaar a l in staat om voor nakomelin
gen te zorgen. De gem iddelde Jeeft ijd van 
de Europese adder ligt volgens dezclfde 

....... 
; 

auteur tussen 5 en 8 jaar. 

OORZAKEN VAN ACHTERU ITGANG 

Zoals reeds cerder opgemerkt, loopt de 
adderstand lokaal sterk achteruit. V a n 
W ij n g a a r d e n (1959) wijst hiervoor een 
aantal oorzaken aan , waarvan de belang
rijkste zijn: ontginning van woongebieden. 
het als militai re oefenterreinen in gebrui k 
nemen van heidevelden. het toenemende 
tourisme en het verkeer. Daa rnaast zijn na
tuurlijk nog andere oorzaken aan te wijzen. 
De voornaamste rede voor de achteruitgang 
van de adder is mijns inziens echter de 
vcortdurende vervolging door de mens: 
zonder pardon word t elke adder (of daarop 
gel!.!kend reptiel) . die zijn pad kruist, ge
dood . Vooral bosarbeiders, die uit hoofde 
van hun beroep vaker adders ontmoeten. 
maken zieh hieraa n schuldig. Vroeger wer
den er zelfs premies betaald voor het doden 
van adders. De adder kent daarnaast een 
aantal natuurlijke vijanden. zoals de egel 
(Erinaceu.1· europaeus) , die in tegenstell ing 
tot andcrs luidende berichten niet immuun 
is voor addergif. Andere predatoren zijn 
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zwijnen, vossen, wezels, eikelmuizen, uilen, 
buizerds, ooievaars, reigers, kraanvogels, 
raven en zwarte kraaien; jonge adders val
len nogal eens ten offer aan de gladde slang 
(Coronella austriaca). 

SUMMARY 

A review is given of distribution and bio
logy of Vipera bents (Linn a e u s). 
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