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ZIEKTEN & GEZONDHEID 
Deze rubriek wordt verzorgd door de 
"Studiegroep voor ziekten, optimaal 
houden en kweken van terrariumdieren" 
van de belgische terrariumvereniging 
"Terra". Mocht V vragen hebben, die 
in het kader van deze rubriek passen, 
dan kunt V die rechtstreeks stellen 
aan de voorzitter van de Studiegroep: 
H. Claessen, A. Sterckstraat 18, 
B-2600 Berchem, België. 

Met ingang van het novembernummer van 11 Litteratura 
Serpentium 11 zult U op deze plaats in Uw blad de 
rubriek "Ziekten & Gezondheid" aantreffen. 
In deze rubriek zullen regelmatig de volgende on
derwerpen aan de orde komen: 
1. Verslagen van onderzoeken die de Studiegroep 

verricht heeft aan zieke en/of dode slangen. 
2. Samenvattingen van publikaties op veterinair 

herpetologisch gebied, met de nadruk op slangen. 
Zowel tijdschriftartikelen als boekbesprekingen 
zullen hier opgenomen worden. 

3. Soms verschijnen in buitenlandse tijdschriften 
artikelen over ziekten, waarvan een korte sa
menvatting de belangrijkheid van het artikel te 
niet doet. Deze artikelen zullen dan ook inte
graal vertaald worden. 

4. Verder zult U in deze rubriek op de hoogte wor
den gehouden van nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van de terrariumtechnologie (nieuwe lam
pen, thermostaten, enz.). 

5. Tot slot zal, na overleg in de Studiegroep, ge
tracht worden vragen van leden in deze rubriek 
te beantwoorden. 

198 




