
INGEZONDEN BRIEVEN
De nedaktie ueruelkomt by.ieDen ouer ondetuerpen
die uan aLgemeen belang zijn uoor de Leden. Reak-
ties op eerder gepublíceerde brieuen kunnen ook
opgenomen aorden. De redaktíe behoudt zích het
recht uoor om bríeuen in te koy,ten.

Aan de heer Anton van Woerkom, hoofdredakteur Lit-
teratura Serpentium, Volkerakstraat 19-bis, 3522
RB Utrecht.

De laatste twee jaar neemt het aantal artjkelen in
de rubri ek "Z'iekten & Gezondhe'idr' , waarb j j medi -
sche informatje over de behandeling van slangen
door n'iet-d'ierenartsen wordt gegeven toe. Ik ben
van meni ng dat we met deze gang van zaken op de
verkeerde weg zijn en we1 om de volgende redenen:

a. Regelmatig wordt 'in de artikelen over het ge-
br uik van antibiotika door de eigenaar van de
s'l angen geraoporteerd . Anti b'i oti ka val I en onder
de ant'ibiotikawet en mogen alleen door een die-
renarts voor de behandel'ing van het desbetref-
fende dier cq. dieren aan de eigenaar worden
meegegeven. De dosering moet door de dierenarts
op de verpakking vermeld worden. Preparaten die
ingespoten rnoeten worden, moeten door een die-
renarts toegediend vrorden. In bepaalde situa-
ties is het nrogelijk dat een eigenaar een op-
leiding krijgt van de dierenarts waarb"ij h'ij/
zij een juiste'injektietechniek geleerd krijgt,
uraardoor htj/zij de dieren zelf injekties kan
toedienen. In de artikelen wordt de indruk ge-
wekt dat antibjotika alt'ijd gegeven kunnen wor-
den. "Baat het niet, het schaadt ook niet"
geldt n'iet voor de toepassing van ant'ibiotika
en velE-andere diergeneesm'iddelen. Verkeerd ge-
brujk van geneesmiddelen kan een averechtse
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b.

c.

ulerk'ing hebben en zel f s de dood van het d'ier
tot gevol g hebben.

De doseringen van de geneesmiddelen aangegeven
in de art'ikelen zijn vaak onvolledig en fout.
Het feit dat er maar wein'ig dierenartsen vol-
doende kennis hebben van de ziekten van exot'i-
sche dieren in djt geval slangen, is geen reden
om zelf te gaan dokteren. Het houden van exot'i-
sche d"ieren'is nu eenmaal geen r,rijd verbrejde
hobby, zodat de Nederlandse dierenarts wein'ig
ervaring opdoet met deze dieren. Ook jn de op-
I ei di ng wordt er maar vuei n'ig aandacht aan be-
steed. Het logische gevolg is da'u er slechts
enkele geïnteresseerde dierenartsen zijn, die
z'ich op e'igen i ni ti atief hebben bekwaamd i n de
geneeskunde van exotische d'ieren

lrJanneer i eder voor z'ich doktert, vaak zonder
i u'i st gestel de di agnose en ai:r'i chte behandel i ng
zal er geen duidelijkheici komen over de ziekten
van exot'ische dieren en over de behandelingsre-
sul taten. ï,Janneer de geneeskunde van exot'ische
d'ieren wordt overgelaten aan de d'ierenartsen
die z'ich hjerop toeleggen, zullen zij door een
groter aanbod veel ervaring opdoen. Bovendien
bestaat dan cie mogeiijkheid om research te doen
naar door hen veel gesignaleerde problemen,
hetgeen de exotische dieren en hun eigenaars
ten goede za1 konren.

J.l'{.M. Cornel'issen,
djerenarts te Njjmegen.

Reaktie op de ingezonden brilf van de heer iorne-
l'issen door een auteur van enice ziektekunci'ige ar-
t'i kel en .

De heer Cornelissen heeft volkomen gelijk als hij
vi ndt dat parti ku I i eren zonder medi sche op1 ei di ng
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niet maar lukraak op ejgen houtje moeten gaan dok-
teren. Hij heeft echter geen gef ijk als hij be-
weert uit "de" artikelen in Litteratuna Serpentium
op te kunnen maken dat dit in toenemende mate ge-
beurt.
l,Jat er wel gebeurt, i s het vo1 gende. Sl angenhou-
ders worden geconfronteerd met ziekte van hun die-
ren en vervolgens meestal met de onwetendheid van
een dienenarts, zoals de heer Cornelissen toegeeft.
In dat geval hebben ze er niet zoveel aan dat de
betreffende dierenarts missch'ien in de toekomst
nog veel ervaring za1 opdoen of zal kunnen delen
in de resultaten van onderzoek. Dan hebben ze meer
aan artikelen jn Litteratura Serpentium.
In veel gevallen weten ervaren terrariumhouders
veel meer van hun dieren af dan dierenartsen. In
nlaats van de betweter uit te gaan hangen, zullen
deze dan beter van d'ie kennis gebru'ik kunnen ma-
ken. Goede dierenartsen doen dat dan ook. In dat
geval vrordt de therapie'in onderlinge sarnenwerking
uitgevoerd. Van d'ie therapie kan verslag uitge-
bracht worden in dit tijdschrift. Dat de stukken
in de rubriek "Ziekten & Gezondheid" door eigena-
ren urorden geschreven 'in plaats van door dieren-
artsen , p]ei t ni et voor de di erenartsen.
Het belang van die stukken spreekt overigens voor
zich: al die "gevallen" kunnen op den duur bijdra-
gen tot een grotere kenn'is van ziekten van reptie-
len en tot een betere bepa'ling van de behandelings-
wjjze. Het 'is te betreuren Cat sommige dierenart-
sen bezorgder zijn over hun monopof ie op genees-
kunst dan over de ciieren d'ie genezen moeten vtor-
den.
Het zou aardig zijn als de heer Cornelissen zijn
bevrering over vaak foutieve doseringen met fejten
zou staven. Datzelfde geldt trouwens voor zjjn be-
wering dat in de artikelen de indruk wordt gewekt
dat ant'ibiotjca rustig zoncier schade met gulle
hand kunnen worden toegediend.

A.M. Steehouder, Tilburg.
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Naschrift van de redakteur.

In Nederland zijn er slechts zeer weinig dieren-
artsen die iets over ziekten en de behandeling van
exotische dieren weten. Daarentegen zijn er vrij
veel l'iefhebbers, die regelmatig met zieke dieren
(bijna altijd nieuw geïmporteerde dieren) gecon-
fronteerd worden.
De rubriek "Ziekten & Gezondheid" is besl'ist niet
bedoeld om de liefhebbers 'in het algemeen aan-E-
zetten tot het zelf gaan dokteren aan hun dieren,
maar om een discussie en uitwisseling van ervarin-
gen op gang te brengen tussen gespec'ialiseerde
d'ierenartsen en liefhebbers die in de loop der ia-
ren "ervaren liefhebbers" ziin geworden.
Deze samenwerking, die bijvoorbeeld heeft geleid
tot het ontstaan van de Werkgroep Ziekten van
"Terra" en een uitstekende verhouding tussen veel
Utrechtse temariumhouders en professor Zwart, is
een zeer belangrijke b'ijdrage aan de meningsvor-
ming over bepaalde therapieën voor zieke dieren.
Ik maak me dan ook n'iet ongerust over een "ervaren
liefhebber" die een diagnose kan stellen en z'ijn
d'ieren zelf behandelt. Bovend'ien weet ik dat veel
van hen meestal eerst kontakt opnemen met een die-
renarts. Alle andere liefhebbers wil 'ik aanraden
kontakt op te nemen met een gespec'ialiseerde die-
renarts of een ervaren liefhebber in de buurt, a1s
êên van hun dieren niet in orde is. Ondeskundig
zelf dokteren maakt de zaak meestal alleen maar
erger.
Ik vjnd het overjgens niet netjes van de heer Cor-
nel issen, die bl'ijkbaar zel f r,rél een gespec'ial i-
seerde dierenarts is, dat hij een door hem gecon-
stateerde "fout" niet even doorgeeft aan de redak-
tie, zodat er een korrekt'ie gepubf iceerd kan wor-
den, terwijl hij weet dat veel liefhebbers hier-
door de "fout" ook in hun behandel'ing zullen toe-
passen.

1í8

Anton van Woerkom.



P.S.: Het I jjkt me zinvol als jn onze Nieuwsbrief
regelmatig een lijstje staat afgedrukt met
gesoeci al i seerde d'i erenartsen . Kent U er
éên, geef dan s.v.p. zijn of haar naam,
adres en tel efoonnumrner door aan John van
der Pol s , redakteur van de ïtli euwsbri ef .
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