
ZIEKTEN & GEZONDHEID 
Deze rubriek ~ordt verzorgd door de 
''Studiegroep voor ziekten, optimaal 
houden en 'la»eken van terrariumdieren" 
van de belgische terrariwnvereniging 
"Terra". Mocht U vragen hebben, die 
in het kader van deze rubriek passen, 
dan kunt U die rechtstreeks stellen 
aan de voorzitter van de Studiegroep: 
H. Claessen, A. Sterckstraat 18, 
B-2600 Berchem, België. 

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN ----------
NIEUWE SLANG. 

Door: H. Claessen, A. Sterckstraat 18, 2600 
Berchem, België 
en C.A.P. van Riel, Dr. Struyckenstraat 87, 
4812 BB Breda. 
Namens de "Studiegroep voor ziekten, opti
maal houden en kweken van terrariumdieren 11

• 

Dikwijls wordt de vraag gesteld, waarop men moet 
letten als men in een dierenwinkel of bij een 
andere liefhebber een slang wil kopen. Wij wil
len dit artikel echter niet beperken tot het op
sommen van een aantal punten aan de hand waarvan 
men een redelijke indruk kan krijgen van de ge
zondheidstoestand van een slang, maar ook enkele 
andere aspekten noemen, die bij de aanschaf van 
een nieuw dier van groot belang zijn. 

\
Alvorens U tot de aanschaf van een slang overgaat, 
moet U eerst enkele algemene punten overdenken: 
1. Heeft U voor het dier een geschikt terrarium 
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klaar staan? Bent U zich bovendien bewust van 
de uiteindelijke grootte en de levensduur van 
het dier? 

2. Bent U op de hoogte van de eisen die de slang 
stelt aan temperatuur, licht, vochtigheid, 
ruimte, enz.? 

3. Kunt U het dier van het juiste voedsel voor
zien, nu en in de toekomst? _Zal bij een ver
anderende grootte de voedselvoorziening geen 
probleem gaan vormen, zowel wat tijd en geld, 
als emoties van huisgenoten betreft? 

4. Realiseert U zich dat wéér een nieuw dier ook 
weer meer tijd vraagt voor verzorging en onder
houd? Zal dat ook in Uw vakantie geen proble
men geven? 

Het uiteindelijke succes van een aanschaf wordt 
niet slechts bepaald door enkele positieve of 
negatieve punten van de dieren, maar ook door de 
kennis en de mentaliteit van de koper. De dood 
van een ziek dier wordt nogal eens op de verko
per of handelaar afgewenteld, terwijl het mis
schien een goed te behandelen afwijking betrof. 
Ook de koper kan tekort schieten. 
Het is duidelijk dat indien men zichtbare afwij
kingen vaststelt, men voor zichzelf het risiko 
moet afwegen zo'n dier al dan niet te kopen. Dat 
dit beïnvloed wordt door eigen ervaring en de 
bestaande relatie met de verkoper is duidelijk. 
De beste leidraad bij de aanschaf van nieuwe 
slangen is de eigen ervaring. Indien iemand zijn 
dieren regelmatig observeert, zal men geleidelijk 
een vrij goede indruk krijgen van andere, soort
gelijke dieren, zonder dat men daarbij precies de 
punten kan opgeven waarop men let. Het gaat om de 
totale indruk die men van het bewuste dier krijgt. 
De hoofdzaak is of men meent de herkenbare afwij
kingen de baas te kunnen. 
Een grote moeilijkheid blijft dat veel afwijkingen 
of aandoeningen alleen in het allerlaatste sta
dium uiterlijk waar te nemen zijn en dat vele 
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kleinere afwijkingen zonder goede behandeling na 
verloop van tijd fataal kunnen worden. 
Bij de aanschaf van een nieuw dier mag men een 
quarantaineperiode van 3 maanden nooit overslaan, 
of de slang nu bij een handelaar of bij een andere 
terrariumhouder wordt gekocht. Overigens, ook het 
verzorgen van de reptielen van een andere lief
hebber tijdens diens vakantie is niet zonder ri
siko; was in elk geval altijd heel goed Uw handen 
als u met de verzorging van de dieren klaar bent. 

Na deze inleiding volgen enkele punten waarop U 
moet letten bij het beoordelen van een slang waar
voor U interesse heeft. Is het echter een soort 
waarmee U geen ervaring heeft, dan is het aan te 
raden een andere, wel ervaren liefhebber mee te 
nemen. U moet er bij de punten van het onder
staande lijstje rekening mee houden dat voor be
paalde soorten of families niet alle punten op
gaan. Dit maakt het opgeven van punten eigenlijk 
zo moei 1 ijk. 
1. Een slang mag niet te mager zijn. Als het ske

let duidelijk zichtbaar is, wil dit uiteraard 
zeggen dat de slang een lange tijd niet gege
ten heeft, doordat de slang ziek is, of door
dat hem lange tijd het juiste voedsel is ont
houden. 

2. De slang moet nieuwsgierig tongelend in het 
terrarium rondkruipen en eventueel proberen 
uit te breken. 

3. De slang moet mooi opgerold in het terrarium 
liggen. Een slang die slapend of rustend lang
uit ligt is verdacht. In zo'n geval moet men 
vooral opletten of de slang niet de bek open 
heeft, en pompende bewegingen maakt met het 
lichaam (longontsteking). 

4. Een slang die vastgegrepen wordt moet proberen 
zich te bevrijden. Er moet beweging in de slang 
zitten van de kop tot in het puntje van de 
staart. Wanneer men in het puntje van àe 
staart knijpt, moet de slang hierop direk-t rea-
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geren. 
5. Het achterlichaam (buikzijde) mag er niet op

geblazen uitzien, en niet slap en zacht aan~ 
voelen. Ook moet gelet worden op verstoppingen 
door verharde faeces in de darmen. Men moet 
daarvoor de darmstreek betasten; men voelt dan 
zeer harde bobbels. 

6. De bek moet gekontroleerd w~rden op mondvuil 
en moet schoon zijn en vrij van slijm en ont
stekingsmateriaal. Vooral beginnende slangen
liefhebbers is het af te raden slangen te kopen 
die mondvuil hebben in een gevorderd stadium. 
Bij mondvuil is de bek rood (bloederig). Ver
der zit er in de bek (vooral rond de tanden) 
een witte, kaasachtige substantie. 

7. De slang moet gekontroleerd worden op teken en 
mijten. Wanneer de ogen van de slang naar ach
teren gedrukt zijn, dan komt dit doordat er 
mijten in de oogranden zitten. Dit punt is ech
ter geen reden om een slang niet te kopen. 

8. Wanneer men een slang vastgrijpt moet de clo
aca schoon zijn. In veel gevallen komt er wat 
faeces uit de cloaca. Deze faeces moet er ste
vig uitzien, en niet te sterk ruiken. Ter 
plaatse de faeces onderzoeken zou eigenlijk 
ideaal zijn, ofschoon bij een goed uitziend 
dier een enkele flagellaat of wormei niet veel 
wil zeggen. 

Een ervaren slangenliefhebber hoeft zich niet aan 
alle genoemde punten te storen, omdat een slang 
in iets minder goede konditie er best weer bovenop 
te krijgen is. Een beginner doet er echter het 
beste aan om bij het kopen van een slang iemand 
mee te nemen die meer ervaring heeft, en alleen 
een dier te kopen dat hij volledig vertrouwt 
Dit om zich een teleurstelling (de eventuele dood 
van het dier) te besparen. 
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