HERPETOLOGISCHE BUNDELS DEEL 3
ZIEKTE EN GEZONDHEID BIJ SLANGEN
Een bloemlezing van medische artikelen uit jaargang 12 t/m 25 van Litteratura Serpentium
Uit het Nawoord van dr. Tom Hellebuyck
■ ■ In deze tweede bundel werd opnieuw een reeks eerdere bijdragen aan Litteratura Serpentium verzameld betreffende ziekte en gezondheid bij slangen. Het is onnodig te herhalen dat de kennis, ervaringen en inzichten die door
de verschillende auteurs neergeschreven werden, opnieuw een getuigenis zijn van hun ongelooflijke inzet, passie en
motivatie.
De diverse werken weerspiegelen de evolutie die
zich gedurende de voorbije decennia voorgedaan
heeft met betrekking tot de algemene en specifieke
kennis omtrent de behoeften van slangen om deze
dieren succesvol te kunnen houden in gevangenschap. Onder andere verschillende bacteriële,
mycotische, parasitaire en virale ziekte-entiteiten,
waarvan er verscheidene nog steeds zeer frequent
voor
komen, kregen de nodige aandacht. Sommige van deze aandoeningen blijven steeds meer
aan belang winnen ten gevolge van grootschalige
problemen die zich wereldwijd voordoen binnen
slangencollecties. Onder andere Inclusion Body
Disease (IBD), waarover recentelijk nieuwe inzichten verworven werden, is hiervan het voorbeeld
bij uitstek. Het is dan ook de bedoeling om, indien
noodzakelijk, in dit nawoord kort een aanvulling te
geven op de verschillende opgenomen artikels.
Verschillende bijdragen geven een overzicht betreffende de tot dan beschikbare informatie over een
bepaald topic. Onder andere de diergeneeskundige aspecten betreffende slangen en hagedissen,
ziekten van het ademhalingstelsel en een litera
tuuroverzicht betreffende IBD bij Boidae vallen hieronder. Telkens zijn deze werken erg uitgebreid en
alhoewel er sindsdien ongetwijfeld nieuwe kennis
met betrekking tot de verschillende topics opgedaan
is, vormen deze werken uiterst complete naslagwerken.
Verschillende bijdragen betreffen het voorkomen
van ectoparasitaire infecties bij slangen. Deze zijn
waarschijnlijk nog steeds één van de meest voorkomende en overdraagbare aandoeningen bij slangen. Zowel het rechtstreeks effect van een dergelijke infestatie, als de overdracht van andere ziekteverwekkers via deze
parasieten, onder andere virale aandoeningen, dienen benadrukt te worden. Verschillende behandelingsmogelijkheden
worden erg gedetailleerd beschreven. Ondertussen kunnen er verschillende bijkomende therapeutische opties aan het
lijstje toegevoegd worden, de ene al doeltreffender en veiliger dan de andere. Anderzijds zullen bepaalde behandelingen niet meer mogelijk zijn, onder andere ten gevolge van het uit de handel nemen van bepaalde producten, voornamelijk omwille van aangetoonde toxiciteit bij dieren, de mens of voor het milieu.
268 pagina’s, rijk geïllustreerd.
■ U kunt in het bezit komen van deze bijzondere bundel door € 36,45 (€ 29,50 + € 6,95 porto) over te maken op IBAN:
NL96 INGB 0004 4388 55 t.n.v. ´Penningmeester Europese Slangenvereniging´ te Brunssum, o.v.v. ‘Ziekte en gezondheid deel 2’. Vergeet niet om uw adres duidelijk te vermelden.
Let op: deel 1 en 2 tegelijkertijd besteld: samen € 56,95 (€ 50,- + € 6,95 porto).

