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INLEIDING

Aan het houden van gifslangen kunnen risiko's ver-
bonden z'ijn, dat weet iedereen. Het is dan ook van
belang dat de houder(-ster) van gifs'langen deze ri-
siko's op een aanvaardbaar m'inimum houdt. Zoals be-
kend, ons leven is vol met gezondheids- en levens-
bedreigende zaken, zoals het verkeer, elektrici-
teit, gas, huishoudmiddelen, huisdieren, etc. etc.
Wij hebben ermee leren leven en kunnen ermee om-
gaan, dit voornamelijk dankzij het feit dat er in
onze opvoeding op gewezen wordt hoe het één en an-
der te voorkomen of doordat de overheid ons ver-
plichtingen oplegt (denk biivoorbeeld aan het rii-
bewijs) om die risjko's tot een algemeen aanvaard-
baar min'imum te reduceren. De praktijk leert he-
laas dat er met gifslangen soms nog lichtzinnig
wordt omgesprongen. Ik hoop dat de jn dit artjkel
gegeven aanwijzingen kunnen le'iden tot een verant-
woord houden van gifslangen.

GIFSLANGEN EN DE NEDERLANDSI GEMTENTEN

In het merendeel van de Nederlandse gemeenten 'is

het houden van gevaarliike dieren beperkt door een
zogenaamde "algemene politieverordening", de A.P.V"
Het 'is veel a1 rnogel ii k een ontheff i ng op deze A. P.

233



V. te verkrjjgen, mits men aan de bii de onthef-
fing verbonden voorwaarden voldoet. Een aantal ge-
meenten heeft de rjchtlijnen uit het eerder door
m'ij geschreven stukje (Getreuer, I9BZ) en uit een
recent art'ikel van Van Woerkom & Stoel (1985) a1s
voorbeeld genomen bii het al dan n'iet verlenen van
een vergunning tot het houden van gifslangen.
Bekijk in deze artjkelen of globaal aan het ge-
schetste profiel voldaan wordt. 7o ia, dan zal de
toekenning van een vergunning naar alle waarschijn-
lijkheid geen probleem zijn.
Het kan ook ziin dat er in Uw gemeente geen bepa-
lingen ge'lden. Kortom, informeer vooraf of derge-
1ijke bepaf ingen van kracht z'ijn in uw woonplaats.
Dit kan een hoop ellende en teleurstellingen be-
sparen.

HET BEGIN

We kunnen een nog zo goed bevejligd gifslangenter-
rarium hebben, kasten vol hulpmiddelen en toch nog
steeds onverantwoord bez'ig ziin met het houden van
gifslangen. Het op ondeskundige wjize omgaan met
dit soort dieren is al meermalen de oorzaak van
een beet gevíeest. Aan de hand van een aantal prak-
tijkvoorbeelden wordt aangetoond waar het mjs ge-
gaan is en vooral hoe het één en ander voorkomen
had kunnen worden.

Als men beg'int met het houden van gifslangen moet
men zich realiseren dat vroeg of laat het dier eens
ter (blote) hand genomen moet worden. Een ziek
d'ier, of een d'ier dat aan parasieten I iidt zullen
we toch moeten behandelen, of niet soms?
Een gifslang uit een zakie in een terrarjum schud-
den is geen kunst maar de slang uit het terrarium
vangen voor b'ijvoorbeeld medische verzorg"ing ver-
eist een bepaalde kundigheid. Het beetpakken van
een gifslang berust niet op durf, maar op weten
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wat u doet om het risiko van een beet uit te slui-
ten. Denken dat iou niets overkomt berust op hoog-
moedswaanzi n.

Het houden van gifslangen begint met de aanschaf
van zo'n dier. Het verantwoord omgaan met gifslan-
gen moet hier al zijn start hebben-
Zoal s natuurl i i k al ti id heeft de aspi rant koper
z'ich van te voren uitgebreid georienteerd op het
geb'ied van de te kopen gifslang(en) en zich goed

voorbereid op het houden van de gifslang(en). 
.

Kortom, men is bewust bez'igl Toch gaat het bii de

aanschaf van de gifslang vaak a1 goed fout. Door
het, veelal, ontbreken van goede vangm'iddelen,
slangenzakken en dergeliike wordt de gifslang op

zeer klungelachtjge wijze in een doosje of-zakje
gemanoeuvieerd. Hót liefst wordt er dan zelfs meer
áan één dier per zakie of doosje verpakt. Met n'iet
giftige slangen'is dit al een prob'leem. Met gif-
ól angán 'i s di t zel fs gevaarl ii k. Proberen koste
wat het kost een qjfslanq 'in een kle'in doosie of
zakie te manoeuv.óren mei een jn de haast geïmpro-
vi seerde s1 angenstok, gefabri ceerd ui t kl eerhan-
gers en een bózemstee'l is vragen om moeiliikheden-

Ga goed voorbereid op stap. Neel ruime, liefst fel
gekïeurde (bijvoorbeeld rode) slangenzakken mee,

óen beugel'om de zakken in op te hangen, gemaakt
uit bijvoorbeeld een badmintonracket. Een stev'ige
slangenstok mag eveneens niet ontbreken evenmin als
een goed afsluitbare koelbox, voorz'ien van venti-
latiógaten, om de dieren 'in te vervoeren. iets wat
iederóen logisch vjndt om te doen, maar wat regel-
matig verzuimd wordt is de slangenzak te controle-
ren óp gaten of los stjksel, alvorens de g'ifslang
jn de zák te doen. Sluit de zak af met een stevig
touw, zorg hierbij dat er boven deze sluiting vo1-
doende ruimte overbljift om de zak beet te pakken.
Pak nooit een zak met daarin een gifslang onder de

knoop beet, u zou niet de eerste ziin die zo een
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beet opl iep.
Bij de verkoop van gifslangen, bjjvoorbeeld op ver-
en'igingsbijeenkomsten, is het altijd raadzaam om de
di eren du"idel i j k herkenbaar te verpakken , 'i n bi j -
voorbeeld rode zakken met daaraan een label met
daarop vermeld de 'inhoud van de zak, 'in het neder-
lands en in het lat'ijn. Vergeet niet dat u als ei-
genaar van zo'n dier te allen tijde verantwoorde-
lijk bent voor de (nare) gevolgen, ten opzichte van
derden, die uw d'ier kan veroorzaken. In de neder-
landse wetgeving 'is een eigenaar van een dier in
eerste instant'ie altijd schuldig aan het ongeval,
tenzij deze kan aantonen al het redelijk mogelijke
ondernomen te hebben om een ongeval te voorkomen.
Bijvoorbeeld door het dier goed op te sluiten, te
waarschuwen het niet aan te raken (bijvoorbeeld de
rode zak) etc. Verzuimt de ejgenaar dit, dan za1
het bji een ongeval nog een lastig pakket worden om

te bewijzen dat de eigenaar van het dier vrijuit
gaat.

GIFSLANGEN EN VERZTKIRINGEN

Het is zondermeer aan te bevelen in de W.A. polis
te laten vermelden dat er gifslangen gehouden wor-
den. De pof iskosten zullen wellicht met een aantal
tientjes per jaar naar boven gaan maar je kan er
een hoop (persoonlijke) ellende mee voorkomen. Met
name de RVS is, door haar jarenlange ervaring met
de slangenexpo "SERPO", de aangewezen verzekerings-
maatschappij waar men z'ich, hiervoor, tot kan wen-
den. Er moet rekenjng gehouden worden met het fejt
dat de verzekeringsmaatschappij eisen kan stellen
aan bijvoorbeeld het aantal te houden gifslangen,
het verblijf etc. De premie zal navenant aan de
ei sen varieren.
Even terzijde: Het is overigens altijd aan te beve-
len een W.A. verzekerjng te nemen als er dieren ge-
houden worden. Een kostbaarhedenverzekering met
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daarin vermeld de d'ieren
blijkt met het toenemend
slangen, tegenwoord'ig ook
meer te zijn.

die gehouden worden,
aantal diefstallen van
geen overbodige luxe

HANTTREN VAN GIFSLANGEN

0m het rjsjko van een beet zo klein mogelijk te
houden proberen we de djeren zo min mogelijk te
hanteren.
Pak een gifslang zo min mogeljik achter de kop
beet. Het zal duidel i jk zi jn dat een dier dat di-
rekt achter de kop beetgepakt wordt, zich sterk
bedre'igd voelt en zich ook fanatiek zal proberen
te verded'igen .

Moeten we dieren slechts hanteren om het temarium
te verschonen of om de d'ieren 'in een ander terra-
rium onder te brengen, dan gaan we als volgt te
werk.

- Ratelslangen en adders hebben in de regel last
van hoogtevrees, maak hier gebruik van door de
dieren met behulp van een haak, die halverwege on-
der het lichaam van de slang geschoven wordt, het
djer snel (ongeveer 50 cm) van de grond te lich-
ten. Zware slangen a1s pofadders en grote ratel-
slangen moeten we met behulp van twee haken optillen.

- Cobra's, mamba's en dergeljike laten zjch niet
zonder meer op deze manjer hanteren daar z'ij geen
last van hoogtevrees hebben. 7ii laten zich van de
haak vallen of kruipen via de stok naar boven. Door
een aan één zijde gesloten kartonnen koker in het
terrarium te leggen kunnen vve op veilige wijze mam-
ba's verplaatsen. We wachten tot de dieren zich in
de koker verstopt hebben. Met een lange tang plaat-
sen we een stop of iets dergeliiks op de open zijde
van de koker. Denk aan ventilatiei De op deze wijze
gevangen slang(en) kunnen we nu eenvoud'ig verplaat-
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sen. De truc met de koker werkt ook goed met co-
bra's. Cobra's laten zich ook goed op een stok ver-
plaatsen mits we de cobra in haar bewegingsvrij-
heid belemmeren. Cobra's zijn visueel'ingesteld,
dat wjl zeggen dat ze weinig of nagenoeg niet op
aanrakingsprikkels reageren. Door de cobra met be-
hulp van de eerder genoemde haak op ongeveer een
derde van haar lichaamslengte vanaf de kop op te
lichten en met de vrije hand de staart beet te pak-
ken voorkomen we dat de siang kan vluchten
Een goede haak kan gemaakt worden uit een stevig
stukje gebogen metaal dat op stevige wijze aan de
top van een metalen buis of stok bevestigd wordt.
Het spreekt voor z'ich dat de lengte van de stok zo
lang is, dat met de handen buiten het bereik van
de gifslang gebleven wordt.

De ideale slangenstok. Door de haak op deze wijze
te bujgen wordt voorkomen dat bij fixatie van de
kop van de slang, het d'ier zijwaarts kan weggf ip-
pen.

Gedeponeerd ontwerp "SERPO" 1981.
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Door het goedaardig karakter van de meeste gif-
s'langen worden maar wejnig mensen, tijdens het
beetpakken achter de kop, gebeten, terwijl daar
a1le gelegenheid voor was.
Gi fsl angen worden vaak op verschi I I ende, verkeerde
manieren beetgepakt. De zeer misleidende afbeel-
dingen in boeken, waar de tanden van de gifslang
getoond worden, worden vaak als voorbeeld genomen
hoe een gifslang beetgehouden zou moeten worden.
lulen vergeet dat voor dit soort opnamen veelal dode
dieren gebruikt worden. De wijze waarop deze dieren
beetgehouden worden, zal bii levende dieren zeker
in een beet resulteren. In "Snakes and snakebite"
(Visser & Chapman, 1978) staan op pagina 6 een aan-
tal afbeeldingen waar iemand de g'iftanden van een
pofadder laat zien. Met de wijsvinger wordt de on-
derkaak van de slang naar onder gedrukt en met een
pincet wordt een giftand naar voren getrokken. l^lie
dit nadoet met een levende gifslang, wordt zeker
gebeten. In hetzelfde boek wordt op pagina 50 een
kaapse cobra (waia niuea) beetgehouden. Met de
duim op de kop van het dier en met de volle hand
om de hals van het djer. Een dergeljike manier van
beethouden gaat b'ii een cobra (proteroglyf) maar
geeft bij een solenoglyfe slang (adders, ratelslan-
gen en dergelijke) ernstige problemen. Door de be-
weegl jikheid van de kaken en de scharn'ierbare g'if-
tanden van solenoglyfe slangen zijn deze in staat
hun giftanden langs hun onderkaak naar buiten te
scharnieren of zelfs dwars door hun onderkaak een
tand 'in hun belager te driiven. Een terrarjumhou-
der in de randstad heeft dat aan den liive onder-
vonden met een zandadder (vipera ammodytes). De

gevolgen van de beet waren gelukkig niet a1 te
erns ti g .

Moet een gifslang om wat voor reden dan ook achter
de kop gepakt worden, dan is het zaak de s'lang
vlot en resoluut te pakken nadat we de kop met be-
hulp van een stok of haak tegen de grond gedrukt
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hebben. Kies hiervoor een stevige, vlakke onder-
grond. Druk niet te hard, menige slang heeft dit
al moeten bekopen met zwaar gekneusde wervel s of
zel fs met een gebroken nek.

Nadat de kop goed geïmmobiliseerd is plaatsen we
eerst de wijsvinger boven op de kop, vlak achter
de ogen, met de duim en middelvinger pakken we de
nek, vlek achter de kaken beet. Met de ringvinger
en de pink wordt de hals van de slang ondersteund.
Met de vrije hand pakken we het dier halverwege
het lichaam beet. Een assistent kan eventueel de
cloaca dichtdrukken om een smeerboel te voorkomen.
Licht njmmer een slang alleen aan de kop op. Het
is zaak de vingers in éénmaal in de juiste positie
achter de kop te p1 aatsen. Wees er op bedacht dat
door de enigszins krampachtige houding van de vin-
gers die de kop van de gifslang vasthouden, kramp
en gevoelloosheid kan optreden waardoor de greep
onzeker kan worden.

0m het dier zo min mogelijk te verstoren en haar
niet de gelegenhejd te geven een gerichte verde-
diging uit te voeren is het van belang het dier zo
vlot mogelijk te vangen.
Well'icht ten overvloede: mocht het terrarium door
meer dan één slang bewoond worden, haal dan eerst
de te vangen g'ifslang met de haak uit het terra-
rium en vang haar op de aangegeven w'ijze op de
grond. Vergeet niet het terrarium af te slu'iten.
Mamba's laten zich het best pakken door het dier
eenst in een koker te laten kruipen waar we aan
één zijde een lange ruime slangenzak bevestigd
hebben. Nadat de slang in de koker gekrooen is en
we de koker afgesloten hebben, schudden we de mam-
ba jn de slangenzak die we dichtbinden en vervol-
gens van de koker afnemen. Door de slangenzak te-
gen een glasplaat, met daarachter een lamp, te
plaatsen kunnen we de kop van het djer door de zak
heen met een stok jmmobil'iseren, de slang kan dan
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door de zak heen achter de kop gepakt worden.
Bij het terugzetten in het terrarium van de gif-
slang laten we eerst het lichaam van de slang voor
het grootste gedeelte op de bodem van het terra-
rjum rusten. De kop houden we op ongeveer een der-
de van de lichaamslengte van de slang boven de bo-
dem. Door bjj het loslaten van de kop deze enigs-
zins (niet te hard) van u af te werpen en tege"lij-
kertijd uw hand u'it het terrarium terug te trek-
ken, loopt u geen kans alsnog door de slang gebe-
ten te worden.

KOPPEN TELLEN

Maak er een goede gewoonte van om al vorens het
gifslangenterrarium te openen te k'ijken waar a1le
bewoners zich bev'inden. Aan de hand van de twee
praktijkvoorbeelden (uit Nederland) za1 duidelijk
zijn waar deze aanwijzing goed vooris.

- Zo werd een liefhebber in het noorden van het
land in de schouder gebeten door een bamboeadder
(Tr,ímer.esur.us sp.). De slang lag op een nicheltje
vlak boven de schuifruiten. Bij het voorover bui-
gen in het terrarium beet de slang in de schouder
toe. Afgezjen van het feit dat het pijn doet kan
de beet van zo'n d'ier geen kwaad.

- Een liefhebber uit de Randstad had in Thieme's
terrariumgids gelezen, dat ratelsiangen een hekel
aan vocht hebben.H'ij trok h'ier de (verkeerde)
conclusie uit, dat zijn pra'irieratelslangen (cno-
taLus uír.tdis) zich dan ook niet verscholen zouden
houden op een vochtige plek in het terrarium. Bjj
het uitgraven van een plant op deze vochtige plek
werd hij door een daar verscholen prairieratel-
slang gebeten. Dankzij adequate medische hulp in
het Dijkzicht ziekenhuis te Rotterdam kreeg de, op
zich ernstige, beet een gunst'ige afloop.
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Fi g. 1-4. Ver'l i g een
pakken / How to pi ck

' .',., à

gifslang (nitís ay,íetans) op-
up a poisonous snake safely.

Foto' s : W. K. Getreuer.
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HANDSCHOENIN

Ten onrechte wordt er nogal veel vertrouwen in
handschoenen gesteld. Zelfs dikke leren handschoe-
nen b'ieden onvoldoende bescherming tegen de beet
van solenoglyfe slangen. De snelheid en de kracht
waarmee dit soort slangen op hun prooi c.q. bela-
ger toebijten, kunnen we vergelijken met een speld
die we met een slag door leer heen drijven. U zult
menken dat de speld met relat'ief gemak zelfs door
dik leer heen gaat. Voor de giftanden van een (met
name solenoglyfe) gifs'lang geldt dus hetzelfde.
In Belg'ië is de e'igenaar van een openbare reptie-
lencollectie, dwars door een handschoen heen, in
de bovenkant van zijn hand gebeten door een McMa-
hons adder (urístícophís macmahonií). 0p het stijf
blijven van de gewrichten na, heeft de man, na
toedien'ing vdn Echis-serum: gêêÍ1 verdere nadel ige
gevolgen van de beet overgehouden. Kortom vertrouw
niet zonder meer op handschoenen.

OTFENING BAART KUNST

Alvorens over te gaan tot het hanteren van gifslan-
gen is het raadzaam de kneepjes van het vak te oe-
fenen met niet-giftige slangen. Aqressieve slangen
als cooks boa's (CoraLlus enydr,ís cooki) en derge-
ljike lenen zjch daar prima voor. Ga serieus te
werk, denk niet dat doe ik even. Het is meermalen
voorgevallen dat men tjjdens djt oefenen gebeten
werd. Dit is alleen maar pijnlijk, bij een gif-
slangebeet liggen de zaken echter geheel anders.
Wees erop bedacht dat ondanks het feit dat het
"droog" oefenen goed gaat, het voor het eerst han-
teren van een gifslang gepaard gaat met spann'ingen
en dit de kans op fouten vergroot. Bereid je goed
voor en neem er de tjjd voor. Haastwerk, omdat er
bijvoorbeeld nog een trein gehaa'ld moet worden, js
uit den boze. l^lerk altijd met z'n tweeën, het is
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onmogelijk een g'ifslang goed beet te houden en te-
gelijkertijd het djer te sonderen of medisch te
verzorgen, laat dit aan de assistent over. Degene
die de kop vasthoudt moet oppassenn dat de kop
njet 'in de buurt van bjitbare obiekten komt. 7o
werd in het oosten van het land iemand door een
monocle cobra (naia naja kaouthía) 'in de du'im ge-
beten, ondanks het feit dat het d'ier met de andere
hand op de jui ste wijze werd vastgehouden.

CONCLUSI E

De praktiik leert, dat veel gifslangebeten voorko-
men hadden kunnen worden. Slordigheid en noncha-
lance z'ijn vaak de aanleiding tot ongelukken. Het
zal duidel ijk z'iin dat de gifslangenhouder(-ster)
te al I en t'ij de van di ens verantwoordel 'ii khe'id be-
wust moet zijn. Net zo mjn als auto's, wapens, 9ê-
reedschap, etc. behoren gifsiangen tot de catego-
rie onschuld'ig spee'lgoed en za1 er dus overeenkom-
stig gehandeld moeten worden.
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