HERPETOLOGIA
Een rubriek voor korte herpetologische bijdragen.

MOEILIJKHEDEN BIJ HET
VERKRIJGEN VAN SERA
Jo/:Ja11 Mavro1nic/:Jalis e11 Silvia Bloe1n,
Lage Heesweg 68, 574:1 BN Beek en
Do11k.

Dat het in Nederland gemakkelijker is om gifslangen
aan te schaffen dan serum, zal menigeen wellicht raar
in de oren klinken, maar toch is het helaas waar.Tijdens
een gesprek met onze huisarts - die al op de hoogte
was van het feit dat we in het bezit zijn van zowel giftige als niet-giftige slangen - kregen we wel een tourniquet mee, maar voor serum verwees hij ons naar de
apotheek.
Toen we de apotheker bezochten en hem vertelden
dat we graag over serum wilden beschikken bekeek hij
ons vol ongeloof. Dus namen we bij een volgend bezoek
wat spullen mee zoals kweekverslagen van onze eigen
resultaten, literatuur over slangebeten en de behandeling ervan, waaronder een boek dat uitgegeven is
door de Amerikaanse marine waarin zeer gedetailleerd
op deze materie wordt ingegaan. Hij vond dit alles echter niet nodig, omdat hij van mening was dat hij als apotheker dit alles zelf kon regelen.Wel vroeg hij ons een
lijst van gifslangen die we op dat moment in ons bezit
hadden. Dat waren - het was begin 1995 - zestien verschillende soorten en ondersoorten cobra's en groene en zwarte mamba's. Iedereen die de werking van
Elapidae-gif kent weet, dat er in geval van een beet direct
serum beschikbaar moet zijn.

Een week later zijn we naar de apotheek teruggegaan.
We kregen te horen dat hij onze lijst naar Artis had
doorgestuurd en nog geen bericht had ontvangen.Twee
weken daarna opnieuw teruggegaan, maar we kregen
te horen dat de experts van Artis zich niet laten dwingen. Nu, ruim anderhalf jaar later en zowat 30 jonge
cobra's verder, hebben we nog steeds niets vernomen
van onze apotheker.
We vragen ons af of er meer mensen in Nederland
ervaringen (positief of negatie~ hebben met het verkrijgen van serum.Wanneer blijkt, dat het voor particulieren te moeilijk of zelfs onmogelijk is om aan serum
te komen, kan de Vereniging misschien een rol spelen
in deze kwestie. Uiteindelijk heeft zij een brede kijk op
het aantal leden dat gifslangen houdt. Ook legt het
Ministerie steeds meer beperkingen op voor wat betreft
het houden van slangen en door de beschikbaarheid
van serum te optimaliseren kunnen we aantonen, dat
we onze hobby veilig en verantwoord beoefenen.Als
u zelf nog ervaringen hebt met het verkrijgen van diverse sera, dan zouden we dit graag vernemen.
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