HERPETOLOGISCHE BUNDELS DEEL 2
ZIEKTE EN GEZONDHEID BIJ SLANGEN
Een bloemlezing van medische artikelen uit jaargang 1 tm 10 van Litteratura Serpentium
In het Nawoord van deze bundel schreef dr. Tom Hellebuyck:
Hoe relevant en waardevol is deze informatie nog voor de huidige slangenhouder? De tijd heeft niet enkel een enorme
uitbreiding betreffende de kennis over het houden en kweken van bepaalde slangensoorten met zich meegebracht,
maar bovendien ook een enorm toename en bereikbaarheid van informatiebronnen en beschikbare informatie.
Wel, na het doornemen van deze bundel zal zelfs de
meest kritische en onderlegde lezer niet kunnen ontkennen dat de meeste van de opgenomen artikels
nog steeds grotendeels of geheel van toepassing
zijn. Het behoud van de relevantie met betrekking
tot de verschillende topics getuigen ongetwijfeld van
de passie en gedrevenheid die toen (en nog steeds)
aanwezig was bij de verschillende auteurs. Deze
laatste zijn zowel wetenschappers als hobbyisten
die hun passie benaderen vanuit een wetenschappelijk standpunt. Misschien kan dit voorzichtig als
een verschil met een deel van de huidige reptielenhouders aanschouwd worden. Men kan niet ontkennen dat er deels een shift opgetreden is naar het
houden van slangen en reptielen als een waar ‘gezelschapsdier’. De verschillende auteurs koppelden
hun passie voor slangen echter aan het opzoeken
van informatie, dit was in die tijd heel wat minder
vanzelfsprekend dan op dit moment, aan het kritisch
evalueren van persoonlijke vaststellingen en ervaringen met slangen. Hun motivatie en expertise zijn
zonder enige twijfel de reden waarom deze informatie nog steeds toepasbaar is. Deze auteurs kunnen als medegrondleggers van de huidige reptielengeneeskunde en gezondheidszorg aanschouwd
worden. Vele van deze pioniers zijn nog steeds
welbekende namen, die sindsdien en nog steeds
een belangrijke bijdrage leveren tot het houden en
kweken van slangen in gevangenschap evenals de
gerelateerde wetenschappelijke en diergeneeskundige aspecten die enorm geëvolueerd zijn en steeds
aan evolutie zullen onderhevig blijven.
Uiteraard, hoe kan het ook anders, kunnen verschillende bijdragen op basis van de huidige kennis wat
bijgestuurd of aangevuld worden. In verschillende
artikels worden antibiotica en andere geneesmiddelen aangehaald waarvan de productnamen, indicaties, concentraties ondertussen gewijzigd zijn. Ook naar resistentieproblematiek toe en het interpreteren van het belang van bepaalde
agentia in een geobserveerd ziektebeeld bij slangen dient er genuanceerd te worden en moet de huidige kennis in acht
genomen worden. Ondertussen is er immers uitgebreider onderzoek uitgevoerd naar al deze zaken en zijn er goede
referentiewerken beschikbaar. Toch is er een duidelijke evolutie te zien doorheen de manuscripten zowel naar behandelingen en diagnostiek toe als bepaalde ingrepen en huisvestings- en verzorgingsadviezen.
■ U kunt in het bezit komen van deze bijzondere bundel door € 34,45 (€ 27,50 + € 6,95 porto) over te maken op IBAN:
NL96 INGB 0004 4388 55 t.n.v. ´Penningmeester Europese Slangenvereniging´ te Brunssum, o.v.v. ‘Ziekte en gezondheid deel 1’. Vergeet niet om uw adres duidelijk te vermelden.
Let op: deel 1 en 2 tegelijkertijd besteld: samen € 56,95 (€ 50,- + € 6,95 porto).

