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

Naar aanleiding van vragen van P.F.S. van Gestel 
uit Tilburg, het volgende: 

Waar kan ik ontlasting van slangen Zaten onderzoe
ken? 
Prof. Dr. P. Zwart 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Afd. Ziéktekunde Bijzondere Dieren 
Yalelaan 1, Postbus 80.158 
3508 TD Utrecht (kosten: ca. f 10,--) 

J.J.C. Leunisse 
Schaffelaarstr. 105 
Postbus 3463 
4800 DL Breda 

Welke ziekten kunnen in zo'n onderzoek aan het 
Zicht komen? 
1. Worminfekties van het maag-darmkanaal, n.l. in

fekties met rondwormen (Nematoden), lintwormen 
(Cestoden) en platwormen (Trematoden). 
Vooral diverse soorten Nematoden en ook Cesto
den kunnen ziekte bij de dieren veroorzaken, 
waardoor zij kunnen vermageren en sterven. 

2. Infekties van de longen met rondwormen en met 
geleedpotigen (Pentastomen). Vooral Nematoden 
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in de longen kunnen longontsteking veroorzaken, 
wat kan leiden tot ademnood en dood door ver
stikking. 

3. Protozoaire infekties van de darmen, n.l. in
fekties met flagel laten (alleen als de ontlas
ting niet ouder is dan 24 uur), met amoeben (om 
zeker te zijn moet een kweek ingezet worden, 
die lang duurt) en met coccidiën (zeldzaam bij 
slangen). 

De meeste infekties .met rondwormen en ook die met 
lintwormen en platwormen kunnen goed worden be
streden met middelen die worden ingegeven via de 
bek. Deze middelen zijn bij dierenartsen verkrijg
baar. 
Middelen tegen flagellaten, amoeben en coccidiën 
moeten veelal eveneens via de bek worden ingegeven 
en zijn ook bij dierenartsen verkrijgbaar. 

Kan door ontlastingsonderzoek een zwangerschap 
worden geconstateerd? 
Bij faecesonderzoek is een eventuele zwangerschap 
niet merkbaar. 

Welke vitaminen moeten aan slangen extra worden 
toegediend? 
Het extra toedienen van vitaminen is absoluut 
noodzakelijk als niet met hele prooi gevoerd wordt 
maar bijvoorbeeld met stukjes vlees of vis. In het 
laatste geval moeten vitaminen en mineralen worden 
toegediend door Gistocal of Carnicon te verstrek
ken. Ook wanneer slangen een periode slecht eten 
of gegeten hebben, is het goed om vitaminen en mi
neralen te geven met genoemde preparaten. Zij be
vatten alle noodzakelijke mineralen in de juiste 
verhouding. Men geeft bij iedere voedering 1 g 
preparaat per kg lichaamsgewicht van de slang. 

P. Zwart 

84 




