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I NLII DING

Eén van de manieren waarop ik mijn hobby, het hou-
den van slangen, beleef, is het kopen van pas ge-
boren slangetjes, deze zelf opfokken en er dan mee
proberen te kweken. Het leuke hieraan 'is dat je de
hele levensloop van zorn slangetje kan volgen, datje er echt alles van weet en, als je er mee fokt,je de voldoening hebt te weten dat je de dieren al
die iaren op een juiste manier hebt gehouden. Een
heel fijne bijkomst'igheid is nog dat je bijna
noo'it z'ieke dieren hebt, iets wat je van wildvang
slangen njet kunt zeggen.
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Eén keer is het echter toch goed mis gegaan. Ik
had bij een fokker in de Veren'igde Staten een
paartje pas uit het ei gekomen Elaphe suboeularis
besteld. Hij stuurde alle bestelde slangen naar
een kenn'is in Engeland, die de dieren in oktober
1984 mee zou nemen naar Nederland. In totaal waren
er drie paartjes Elaphe subocularís naar Engeland
gestuurd: twee paartjes waren voor enge'lsen, het
derde paartje was voor mij.
0p 17 oktober 1984 kreeg ik de d'iertjes in mijn
bezit. Ze waren geel met de bekende bruin-zwarte
H-vorm'ige teken'ingen op hun nek en rug. Het man-
netie (bijna 30 cm 'lang) was iets forser dan het
vrouwtje (ca. 25 cm lang). Hun gewicht was op
8 november resp. 18 en 72 g.
De avond dat ik ze in mijn bezit kreeg aten ze elk
reeds twee muisjes van 4! en 5 g. Mooier kan het
natuuriijk niet, als je a1 zo lang op een paar
slangen zit te wachten, die je erg graag wilt heb-
ben.

UITBRAKEN VAN DE PROOI

0p 19 oktober, twee dagen na hun eerste maa'ltijd,
hadden ze de muisjes echter al weer uitgebraakt.
Jammer, maar waarschijnlijk was de hoeveelheid
prooi te groot geweest ten opzichte van de grootte
van de s'langen .

26 0ktober heb 'ik weer gevoederd, nu e1k éên mu'is-je van 5 g. Twee dagen later was het echter wéér
mis. 0p 3 november heb jk de s'langetjes een nóg
kleiner muisje, nu van slechts 4 g, gevoederd. Ik
kreeg toch wel een domper toen die er drie dagen
later ook weer uit lagen.
Het enige, wat zulke jonge slangetjes volgens mij
konden mankeren, was een flagel'laten-besmetting.
Het gebeurt dan namelijk vaak, dat slangen hun
proo'i weer uitbraken. Ik had dit echter nog niet
kunnen contnoleren door een microskopisch onder-
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zoek! omdat de slangen nog geen ontlast'ing gepro-
duceerd hadden. Maar een behandel i ng met Duodegran
tegen flagellaten kan nooit kwaad, had ik altijd
gehoond, dus besloot ik om ze tegen flagellaten te
behandel en .
Duodegran bevat 10% Ronidazol (het werkzame be-
standdeel), waarvan de slangen 10 mg/kg lichaams-
gewicht toegediend moeten krjjgen. De dosering
voor Duodegran wordt dan dus 100 mg/kg 'lichaamsge-

wicht. Voor de toediening had 'ik bij een apotheek
vier maal 50 mg Duodegran laten afwegen, zodat ik
de dieren een kuur van vier dagen kon geven. Elke
dag loste ik'in een klejn potje 50 mg op'ir, 5 m1

waten. Door fl'ink te schudden loste het poeder
biina geheel in het water op en kon de troebele
vloeistof in een spuit worden opgezogen.
Bij bovengenoemde oplossing (50 mg Duodegran in
5 m1 water) krijgt een slangetje van 18 g li-
chaamsgew'icht 0,18 ml door de bek toeged'iend. D'itlijkt een moeil'ijk af te meten hoeveelheid, maar
met een kleine r'njektiespuit van 1 ml, die via een
dierenarts of apotheek wel te krjjgen is, is het
afmeten gemakkelijk, omdat op de spuit een schaal-
verdeling is aangebracht die op 0,01 m1 nauwkeurig
is.
Indien het een slang van redelijke afmeting be-treft, kan de spuit voorzichtig in het keelgat van
de slang worden geduwd, waarna hij leeggedrukt
wordt. Voor kleinere s'langen js de spuit te dik en
moet op de punt van de spuit een dun slangetje
worden bevestigd, dat dan in het keelgat van de
slang wordt geschoven.
Ik gebru'ik zelf geen slangetje, maar een d'ikke,
roestvrij stalen injektienaald van 2 mm dikte, die
op een 1 engte van 6 cm i s afgezaagd. Rond de punt
van de naa'ld heb ik een ring van roestvrij staal-
soldeer laten aanbrengen, die daarna glad is gepo-liist. 0p deze manier wordt voorkomen-dat de keêl
en de slokdarm van de te behandelen slang worden
beschadigd bij het 'inbrengen. Het geheel is afge-
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Fig. 1. Geschikte spuit met metalen canule voor de
ffilEni ng van een kl ei ne hoeveel hei d vl oei stof
aan klejne slangen.

beeld in figuur 1.
Injektienaalden met een dikte van 2 mm zijn moei-
ljjk te krijgen, maar missch'ien wil een bevriende
veearts er wel een voor U bestellen, want ze wor-
den onder andere gebru'i kt voor het afnemen van
b'l oed bi j paarden.
0p B, 9, 10 en 11 november behandelde ik beide
ELaphe suboeuLavís op de boven omschreven w'ijze
met Duodegran. Tegelijkertijd behandelde jk een
reeds in mijn bezit zijnde Elaphe suboculaz,ís
("b1onde" kleurvaniêteit), daarik de n'ieuw aange-
komen s 1 angen i n eerste 'i nstanti e 'in hetzel fde
terrarium had ondergebracht. Dit dier woog toen
52 g, en was dus aanmerkel'ijk zwaarder dan de twee
nieuwelÍngen. 0p 11 oktober had dit d"ier nog twee
muisjes gegeten van 8 en 9 g en op 26 oktober een
muisje van 5] g. Deze prooidieren waren gewoon
verteerd en wat dat betreft was er dus geen reden
tot ongerusthe'id.
Na de behandeling van de drie slangen met Duode-
gran voederde j k op 17 november de bl onde uLaphe
sztboeuLaz,is een muisje van 4 g en de beide nieuwe
slangen elk een muisje van 2 g. Toen na een week
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de muisjes goed verteerd bleken te zijn haalde ik
opgelucht adem: de ziekte was bezworen, het was
dus inderdaad een simpele flagellaten-besmetting
geweest.

DE ZIEKTT BREIDT ZICH UIT

Helaas had jk te vroeg gejuigd, want de blonde
Elaphe subocuLarzjs weigerde verder a1le prooi, het
vrouwtje van de nieuw aangekomen slangen at op 26
november een muisje van 2à g, maar braakte het
v'ier dagen later weer uit en het mannetje at op 26
november een muisje van 4 g, verteerde het, maar
braakte in de maand december verder ook alle
prooidjeren weer uit.
ï.Jat nu te doen? Een telefoontje naar Engeland
leerde, dat de vjer daar aanwezige ELaphe subocu-
Laris ook allemaal hun prooi uitbraakten. Boven-
dien vjel me toen opeens op, dat zes jonge ELaphe
helena (gewi cht 12-20 g), waarvan de terraria aan
dat van de ELaphe subocuLaris grensden, sinds een
aantal weken (om precies te zijn sjnds 26 oktober)
hun prooi regelmatig weer uitbraakten of helemaal
n'iet meer aten. Ook waren een paar van deze dieren
slecht verveld, dat wil zeggen de huid was bij het
vervellen niet goed losgekomen en in stukken ge-
scheurd, terw'ijl ze anders altijd goed vervelden.
De zes Elaphe heLena waren dus negen dagen na aan-
komst van de ELaphe suboeuLaris reeds geïnfekteerd
en z"iek gewordenl Opeens slaat de schrik je dan om

het hart en ben je bang dat je hele collectie
slangen ten gronde zal gaan.
Ik heb het probleem toen voorgelegd aan Drs. G.
Dorreste'in, een assistent van Prof. Dr. P. Zwart
van de Afdel'ing Z'iektekunde Bijzondere Dieren van
de Rijksuniversite'it Utrecht. Deze concludeerde
dat de ziekte een gastrit'is (maagontstek'ing) moest
z'iin en daar de Duodegran-kuur niet geho'lpen haci
ging het waarsch'ijnlijk niet om flage'llaten, maar
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om een bakteriële infektie.
Als med'ic'ijn kreeg'ik Neo-Diarsuspentie mee, dat
als werkzaam bestanddeel 6,65 mg neomyc'ine per m1

bevat. Hiervan moest ik elke slang twee maal daags
één druppel (omdat alle slangen zo klein waren) in
de bek geven. Half december ben ik met de kuur be-
gonnen, maar na twee dagen stopte ik weer omdat
twee ELaphe subocuLar,ís per ongeluk gegeten hadden
en ik njet het risjko wilde lopen dat ze hun prooi
weer u'itbraakten door de medische behandeling. Na
een paar dagen gebeurde dit echter toch en op 26
december begon 'ik opn'ieuw met de kuur, die zes da-
gen duurde.
Inmiddels had ik vanujt Engeland vernomen dat al
drje van de vier daar verkochte ELaphe subocuLaris
overleden waren. Helaas, op 30 december stierf bij
mij een ELaphe heLena, en op 31 december stierf
een tweede exemplaar. 0p 2 januari 1985 bracht ik
deze diertjes b'ij Prof. Zwart, zodat hij er sektie
op kon verrichten. Twee dagen later kreeg ik de
u'its'lag: be'ide d'ieren hadden een ontstoken maag en
dunne darm, één dier had bovendien wat ontste-
kingshaardjes in lever en nieren. De doodsoorzaak
lvas : gastrit'is .

Prof . Zvrart raadde me aan de andere z'ieke slangen
te behandelen met Belco-spira, dat als werkzaam
bestanddeel 200.000 I.E. colistine per m1 bevat.
Daar de dosering 50.000 I.E./kS (= 0,25 ml/kg)
lichaamsgew'icht is, werd de oplossing 20 maal ver-
dund met steriele fysiologisch zout-oploss'ing,
waardoor de dosering op 5 m1/ kg lichaamsgewicht,
oftewel 0,05 ml /10 g'lichaamsgewicht, werd ge-
bracht.
Colistine heeft a1s voordeel dat het behalve tegen
de gastritis ook werkzaam is tegen Aeromonas en
Pseudomonas bakteriën, waarvoor verzwakte slangen
extra gevoelig zijn.
De kuur duurde veertien dagen: de eerste drie da-
gen dagelijks een dosis, daarna gedurende tien da-
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gen om de andere dag. Bij m'ijn slangen gebeurde
dit alles op 5,6,7,9,11, 13, 15,17 en 19 ia-
nuari. Ik diende het weer met de metalen cunule
toe, zoals ik dat ook met de Duodegran-op'lossing
gedaan had (zie naschrift aan het eind van dit ar-
tikel). Bovendien startte ik op 13 januari met het
toedienen van geklutst e'i , waarin 'ik wat carn'icon
(een kalk- en vitaminepreparaat) had gemengd, zo-
dat de maag door dit ljchtverteerbare voedsel weer
langzaam op gang kon komen. De kleinere slangen
(a11e ELaphe heLena en de twee "nieuwe" ELaphe
subocularís) gaf ik met behulp van de iniektie-
spuit met de metalen canule ] cc eimengsel, de
grotere, blonde ELaphe subocuLarzs kreeg 1 cc.
Al deze zorgen mochten voor een paar djeren echter
n'iet meer baten, want op 14 januari stierf de der-
de ELaphe heLena en op 15 januari de vierde. Ik
had nu dus nog dr-re tlaphe subocuLaz'is en twee
ELaphe heLena over.
0p 17 januari diende ik de overgebleven slangen
weer I resp. 1 cc ei/carn'icon-mengsel toe en op 22
januari kregen ze voor het eerst een pasgeboren
mu'isje van slechts 1,3 g.
Bii één ELaphe heLena kon je twee dagen daarna het
muisje nog duidel'ijk als een harde bobbel 'in de
buik voelen; het verteerde dus n'iet. 's Avonds 1ag
deze slang dood in zijn bak. Dit was dus de vijfde
dode ELaphe heLena.
Het muisje van de zesde ELaphe lzeLena verteerde
goed, evenals dat van de drie uLaphe subocuLay,is.
0p 27 en op 30 januari kreeg elke slang nog een
muisje van 1t g, dat ze ook goed verteerden.
0p 4 februari stierf geheel onverwacht het vrouw-
tje van de "nieuwe" ELapVrc subocularis, juist nu
het zo goed ging met de dieren. Het mannetje
braakte in februari nog twee maal een (te grote?)
proo'i uit, zodat ik weer begon met muisjes van
11 S. Het gewicht van de prooidieren voerde ik
slechts heel langzaam op: eind maart 2L g, eind a-
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Fig. 2. Gewichtsverloop
tan-ïê zes zieke Elaphe
helena.
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Fig. 3. Gewichtsverloop

subocuLar'ís.

pril 7l S. De twee Elaphe subocularzs en de laatst
overgebleven ELaphe heLena aten gelukkig goed en
begonnen langzaam weerin gewicht toe te nemen.
Het gewichtsverloop van de negen betrokken slangen'is in figuur 2 en 3 weergegeven.

CONCLUS I ES

Quaranta i ne .

De eerste conclusie die natuurlijk getrokken kan
worden is: vertrouw noo'it een slang die van een
ander komt. 0verduidelijk blijkt h'ier weer hoe be-
langrijk het js om elke nieuwe slang drie maanden
in quarantaine te houden. En quarantaine betekent:
1. Voor elk dier een apart bakje, dat zó is inge-
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2.

3.

L

5.

6.

rjcht, dat het gemakkeljjk kan worden schoonge-
maakt: krantepapier of tissue op de bodem, een
kle'in waterbakje, een klimtakje en een kleine,
omgekeerde bloempot waar de slang net onder
past;
Voor elk bakje apart schoonmaakmateriaal (bor-
stel tje, enz. ) ;
Grondig handen wassen nadat u iets in het ter-
rarium heeft aangeraakt en vóórdat u in een an-
der terrari um aan het werk gaat;
Regelmatige observatie van de slang (gedrag, e-
ten, enz. ) ;
0ntlastingsonderzoek'in verband met flag:11a-
ten, wormen, enz. en de behandeling daarvan
(z'ie Claessen, t98?, 1983, 1984a, 1984b; Van
Riel & Claessen, 1983).
Zet een voederdier dat jn een quaranta'ine-ter-
rarium heeft gezeten en niet opgegeten 'is nooit
terug in de voorraadbak of b'ij een andere slang
maar maak het dood en gooi het weg.

0ntl asti ngsonderzoek .

De tweede conclusie'is, dat'ik in het begin te
snel had aangenomen, dat de slangen een flagella-
ten-infektie hadden. Ik had wat ontlasting moeten
afwachten of door voorz'ichtig de buik jn cie rich-
ting van de cloaca te masseren wat ontlasting naar
bu'iten kunnen drukken, zodat door microskopisch
onderzoek was komen vast te staan dat de slangen
niet aan een flagellaten-infektie leden. Dan had
veel eerder een ant'ibioticum-kuur tegen de bakte-
riën kunnen worden gestart.

Sektie laten verrichten.
De derde conclusie 'is, dat de sektie op de twee
eerst overleden slangen van levensbelang is ge-
weest voor de slangen d'ie de ziekte overleefd heb-
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ben. H'ierdoor kon de juiste diagnose vlorden ge-
steld en het meest effektieve geneesm'iddel worden
toegediend. Dat er daarna toch nog drie Elaphe he-
Lena stterven kwam, omdat die dieren al te veel
verzwakt waren. Het sterven van het vrouwtje
ELaphe subocuLarzs heeft volgens m'ij bovendien een
andere oorzaak, waarover zo direkt meer.
Het is belangrijk, dat op elke gestorven slang
sektie wordt verricht. Ten eerste voor de veteri-
naire wetenschap, zodat we steeds meer te weten
komen over slangeziekten; ten tweede voor uzelf,
omdat u dan doelgerichte maatregelen kunt nemen
als er ook andere slangen in uw collectie dezelfde
ziekteverschijnselen gaan vertonen.

Voedsel na een maagontsteking.
De vjercje conclusie is, dat de slangen na een
maagontsteking (bakterieel of ten gevolge van f1a-
gellaten) in het beg'in slechts zeer kleine prooi-
di eren mogen hebben, want anders braken ze ze weer
ujt. De maag moet zich namelijk eerst herstellen
van de ontsteking en kan daardoor slechts kle'ine
hoeveel heden I i cht verteerbaar voedsel tege'l 'ij k
verteren. Ik heb dit gedaan door met de metalen
canule eerst ei in te geven (in ei zitten voldoen-
de belangr"ijke voedingsstoffen), waarin bovendien
gemakkef ijk extra kalk of vitamine kan worden ge-
mengd. Als derde voeding kregen de slangen een net
geboren muisje van slechts 1,3 g en daarna telkens
opnieuw een klein muisje, waarvan het gewicht maar
langzaam werd opgevoerd: eind maart:. 2l g, e'ind a-
pril: 72 S.

Overl evi ngskans .

De vi jfde conclus'ie is, dat de kleinste s'langen
het grootste ris'iko lopen bij een ernstige ziekte
(zie figuur 2 en 3). Na de besmett'ing door de ge-
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'importeerde Elaphe suboeulav,zs hebben viif van de
kleine ELaphe helena de ziekte niet overleefd, on-
danks dat het goed doorvoedde slangen waren, ter-
wijl de veel grotere, blonde ELap\rc subocularís
relatief het m'inst heeft geleden: hii heeft alleen
een peniode voedsel geweigerd en nooit een prooi
u'i tgebraakt.

Gewi chtscontrol e.
De zesde conclusie"is voor miizelf de meest p'ijn-
ljike herinnering: ik denk nog steeds dat het
vrouwtje ELaphe suboeuLar'ís niet had hoeven :;ter-
ven als ik haar gewicht beter in de gaten had ge-
houden. Na de behandel'ing met Coljstine ging het
zo goed met het diertie: op 22,27 en 30 ianuari
at het nestmu'isjes van resp. 1,3, 1,5 en 1,5 g,
die ze goed verteerde. Bovend'ien bleek dat bii de
gewichtscontrole op 31 december dat haar gew'icht
niet was teruggelopen, zoals het geval was h'ii de
vijf gestorven Elaplze helena (zie figuur ? en 3).
Als ik het diertje regelmatiger gewogen had, dan
had jk eerder in de gaten gehad, dat het gewicht
zo schrikbarend was teruggelopen: 29% 'in v'iif we-
ken tijdl Ik had dan biivoorbeeld de frequentie
van het voederen wat op kunnen.voeren. Maar mis-
schien dat het diertje toch al te veel verzwakt
was om het nog te kunnen redden.
M'ijn advies is: l,leeg uw slangen regelmatig' bii-
voorbeeld na elke vervelling of aan het eind van
elk kwartaal. Noteer ook prec'ies de data waarop de
slangen gegeten hebben. Ik schriif zelf bovendjen
het gewicht van de prooidieren op (ik heb op mjin
slangenkamer een brievenweger staan waarop elke
mu'is eerst even gewogen wordt).
Zieke slangen of slangen die'in quarantaine z'itten
moeten vaker gewogen worden, bijvoorbeeld elke
vreek. Hou de gewichten in een aparte tabel bii,
zodat gew'ichtsverlies onmiddelijk opvalt.
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NASCHR I FT

Uit een nabeschouwend gesprek met Prof. Zwart
bleek dat de Belco-spira beter per injektje had
kunnen worden toegediend (intra abdominaal, dose-
ring 50.000 I.t./kg lichaamsgewicht), daar er aan-
wijzingen waren voor een infektie die de inwendige
organen aantast (ontstekingshaardjes'in de lever
en de nieren). Colistjne wordt nameljjk niet door
de darmwand geresorbeerd, zodat bij toed'iening
door de bek alïeen het maag-darmkanaal wordt beïn-
vl oed.
Overigens is in 1985 de concentratie van het han-
delspreparaat veranderd: het bevat nu 1 miljoen
I.E./ml .
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