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Onlangs heb ik mij ontfermd over een sterk verwoor -
loosde tijgerpython. Het dier was ook nog verkouden 
en bovendien hoorde je duidelijk bij hoor ademhaling 
dot ze veel slijm in hoor luchtwegen had. Uit de 
neusgaten van deze ruim drie meter longe python 
kwamen met de regelmaat van de klok zogenaamde 
'bellen'. Omdat dit volgens een kennis ook een teken 
van een flogellotenbesmetting kon zijn, heb ik het dier 
profylactisch behandeld met Flogyl. 

Ik heb wel eens vaker bij verkouden tijgerpythons 
rhinocopsules opgelost in een bokje met kokend water 
en dot in hun extra verwarmd terrarium geplaatst om 
hun ademhaling te vergemakkelijken en het slijm los 
te maken. Dot wilde ik deze keer ook doen, omdat de 
vrouwelijke python nogal veel lost van het slijm had. 
Ze rookte dot of en toe kwijt met als gevolg dot de 
ruiten van hoor terrarium helemaal vol zaten. Moor 
helaas had ik geen capsules meer en leek het erop dot 
ik op dot moment niets voor hoor kon doen. Totdat 
mijn vriendin een eenvoudige moor praktische oplos
sing aandroeg: een doorgesneden ui. Dot was een 
'therapie' die in ieder geval bij mijn zoon altijd heel 
probaat had gewerkt als die eens verkouden was. 
's Nachts zette ik don een doorgesneden rouwe ui op 
een bordje bij zijn hoofdeinde, wat een verlichting van 
zijn verstopte neus gaf. 

Ik besloot deze therapie meteen bij de slang uit te 
proberen. Ik zette hoor in een terrarium van 

120x80x80 (lxbxh) met een temperatuur van bijna 
32°C en een luchtvochtigheid van 90%, verkregen door 
veelvuldig met louw water te sproeien. Ik heb een ui in 
stukken gesneden en in een sok in de bok gehangen. 
No twee uur vond ik zelf de lucht wel erg sterk worden 
en dus heb ik voor de zekerheid de ui er weer uitge
haald. Ik weet niet of deze lucht te sterk is voor slan
gen; bij mensen kon het in ieder geval geen kwaad. Ik 
heb dit alles een aantal keren herhaald met als resul
taat dot de ruiten van het terrarium vol snot kwamen 
te zitten. No een paar dogen bleek de slang duidelijk 
minder lost met hoor ademhaling te hebben. In die tijd 
heb ik hoor ook nog een vitaminecocktail gegeven die 
multivitominen bevatte. 

Ik denk, dot de ui mede gezorgd heeft voor verlich
ting. Wel wil ik nadrukkelijk gezegd hebben, dot het 
verstandig is om naar een dierenarts te gaan als een 
verkoudheid langer duurt don twee weken. Don is een 
nauwkeurigere diagnose en dito behandeling aan te 
bevelen: een longontsteking kun J. e niet behandelen 
met een ui. Moor bij een beginnen e verkoudheid kon 
deze therapie u een prijzig bezoek aan een gespe
cialiseerde dierenarts besparen. Kijk in ieder geval ook 
eens naar de huisvesting van uw dier, misschien is die 
niet in orde, want in een goed geplaatst en goed uit
gerust terrarium hoeft een gezonde slang niet ver
kouden te worden. 

Donk aan mijn vriendin Chantal Doniëls die mij deze 
gouden tip gaf. 
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