
ZTEÍ{IEN & GEZONDHEID
Deze rubniek uordt oerzongd door de
"Studíegroep {oor ziekten, optimaaL
houáen en h'teken ttan terruíwndíerent'
oan de belgísehe terrariwwereniging
"Te?ra". Moeht Il oragen hebben, die
in het l<ader oan deze mtbr'íek passen,
dst kmt U díe reehtstreeks steLlen
aan de voonzitte? Dan de SatdiegroeP:
H. CLa.essen, A. Sterekstraat 78,
8-2600 Benehem, BeLgië.

SUCCISVOLLT REVALIDATIE UAN ELAPHE SCHRENK.Ï1.

Door: A.M. Steehouder, Theresiaplein 24, 5041 BJ
T'i I burg .

In augustus 1983 schafte ik twee exemplaren van de
Amour rattenslang (ulaphe scVa,enkií) aan. Eén van
de exemplaren had een grote "pok" op de rechter-
lichaamszijde, op enige afstand van de kop. Djt
abces werd geopend en de kaasachtige massa eruit
gedrukt. De ontstane holte werd opgevuld met een
antibioticumhoudende oogzalf. Deze behandeling
werd zes dagen voortgezet, waarna a1'le pus verdwe-
nen was. De beschadigde huid herstelde opmerkelijk
snel.
In januari 1984 liet ik de dieren een koelteperio-
de van enkele weken ingaan om de voortp'lanting te
stimuleren. Tijdens deze periode liet ik de dieren
met rust. Na enige tijd ontdekte ik echter dat het
abces niet alleen teruggekomen was, maar tijdens
deze koelteperiode explosief was gegroeid. Het af-
weermechanisme was blijkbaar op een laag pitje ko-
men te staan. (Een extra aansporing om uitsluitend
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gezonde djeren 'in wjnterrust of wjnterslaap te 'la-
ten gaanl) Het abces strekte z'ich nu over een af-
stand van wel v'ier cm u'it.
I k begon met een Bel comyci ne kuur (peli n j ekti e ) .

Na een week opende 'ik het abces en verw'ijderde de
pus, waarna weer oogzalf werd ingebracht. Tevens
werd het dier in een warmer terrarium onderge-
bracht, waardoor het 's nachts n'iet meer zoveel
afkoel de.
De eerste kompf ikatie deed zich voor toen het dier
zo verzwakte, dat het geheel slap hing. Ik gaf het
op twee achtereenvolgende dagen een injekt'ie met
Nandrolon. Deze behandel'ing was me aangeraden door
H. Claessen, die goede resultaten heeft gehad met
Nandrolon bij zeer verzwakte d'ieren. Naast de be-
handeling met dit anabole steroïd, werd het djer
om de dag gedwangvoederd met paardevlees. Tevens
werd er extra vitamine A en B toegediend.
Het resultaat van deze behandel'ing was, dat het
dier op 26 februari 1984, na een goede vervelling,
zelfstandig muizen begon te doden en te eten.
Hierna herstelde de slang snel.
Een tweede komp'l 'i kati e was , dat de I i nker hemi pe-
nis uitgestulpt was en bleef (priapisme). Pogingen
deze terug te duwen hadden geen succes. Dit was
vermoedelijk het gevolg van de Nandrolon injektie,
daar deze in de staartbasis werden gegeven, vlak-
bjj de hem'ipenes. Er zat n'iets anders op dan de
hemipenis te amputeren. Hii werd afgebonden en na
onqeveer twee weken werd het verdroogde deel weg-
gesneden. Het dier scheen hier totaal geen last
van te hebben.
Ui te'inde'l i j k ontdekte j k dat de ontstek'i ng nog
njet helemaal genezen was. Ik besloot een kuur met
Chlooramphenicol en vjtamine B (i.m. ) te beg'innen,
daar er een resistentie kon zijn ontstaan tegen
het al gebru'ikte antibioticum. De Chlooramphenicol-
kuur duurde veertig dagen. De wonden zijn nog
steeds diep, maar genezen goed. De slang is weer
levendig en eet en vervelt goed.
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0f hij op den duur helemaal genezen zal weet ik
n'iet. Wat ik wel weet is, dat hij zonder behande-
fing zeker dood was gegaan. Eén van de dingen die
ik geleerd heb is, dat je beter geen intramuscu-
laire injekties in de staartbasis kan geven. Het
is vejliger om dit in de rugspieren te doen, om
beschadig'ing van de hemipenes te voorkomen.

Naschrift van de redaktie.
1. Ook t'ijdens de winterslaap dienen de dieren re-

gelmatig gekontroleerd te worden.
2. Niet teveel zelf dokteren met stoffen als Nan-

drolon zonder kontakt met een deskund'ige.
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