
C]ET BELANG VAN QUARANTAINE 
Peter van Baren. 

Laatst werd ik geconfronteerd met een plotseling 
overleden slang die in goede conditie verkeerde en 
waarbij geen sproke was van ziekteverschijnselen. Het 
dier was net van eigenaar veranderd. 

No onderzoek van dit dier bleek, dot er sproke was 
van een infectie met een Paramyxovirus. Dit is een 
virus dot bij gezonde dieren in het lichaam aanwezig 
kon zijn zonder dot ze er hinder van ondervinden (de 
zogenaamde drogers}. Dit virus kon zijn kop opsteken, 
nadat de dieren aan stress zijn blootgesteld, of als 
gezonde dieren die gevoelig zijn voor dit virus, ermee 
in contact komen. 

Nu is dit ermee in contact komen nogal eens een pro
bleem bij aankoop van nieuwe dieren. Het nieuwe dier 
kon gezond zijn en besmet worden door de al aan
wezige dieren of het nieuwe dier kon de andere dieren 
besmetten. Juist in het laatste geval is de quarantaine 
van belang. Doordat het nieuwe dier meestal aan 
stress is blootgesteld (het vervoer en de nieuwe 
omgeving}, vindt er vaak een opleving van de infectie 
plaats en goot dit dier virussen uitscheiden en kon het 
ziekteverschijnselen gaan vertonen of zelfs sterven. 
Zou dit dier direct bij de reeds aanwezige dieren 
geplaatst worden, don kon dot de dood tot gevolg 
hebben van alle aanwezige dieren. 

De quarantaine zou de volgende maatregelen 
moeten omvatten: 

• de dieren niet in dezelfde ruimte huisvesten als de 
reeds aanwezige dieren; 

• het gebruik van aparte hulpmiddelen voor deze 
dieren (tongen etc.}; 

• eerst de reeds aanwezige dieren oppakken, voeren, 
schoonmaken etc. don de nieuwe dieren; 
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• bij een andere volgorde don hiervoor genoemd, zor
gen voor het goed wassen van de honden en bij 
voorkeur andere kleren aantrekken; 

• regelmatig de waterbakken en andere materialen 
goed reinigen en eventueel met een voor de dieren 
veilig middel desinfecteren, don wel no desinfectie 
het middel verwijderen; 

• ten~otte dient de quorontoineperiode long genoeg 
te zijn; de dieren moeten hun 'natuurlijke' gedrag 
vertonen en een gezonde indruk maken. Zelf denk 
ik aan een periode van al gouw een maand. 
Hopelijk kon het bovenstaande bijdragen aan een 
voorspoedige en gezonde uitbreiding van de 
bestaande collectie dieren 
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Persoonlijk zou ik adviseren om een zo long mogelijke 
quorontoineperiode aan te houden. Als ik dieren snel 
bij elkaar wil zetten go ik uit van een quorontoinepe
riode van drie tot vier maanden. 

Als ik wildvongdieren bij nokweekdieren zet, verleng ik 
de quorontoineperiode voor de wildvongexemploren 
tot minimaal een jaar. Ik weet dot een jaar extreem 
long lijkt. Het is echter mijn ervaring dot, ondanks pro
fylactische behandeling tegen parasieten, latente ziek
ten zich no maanden nog kunnen manifesteren. 

Het kost maanden (en veel meer don vier maanden} 
om een wildvongdier te loten acclimatiseren in gevan
genschap. Waarom zou je het aan onnodige stress 
blootstellen totdat het dier geacclimatiseerd is? Uitein
delijk neem je zelf de besluiten, moor mijn advies zou 
zijn om de quorontoineperiode zo long mogelijk te 
loten zijn. 
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