SERUMBANK
Reactie op bet artikel 'Moeilijkbede11 bij

gifslangen - te weten te komen en onverhoopte pro-

bet verkrijgen va11 sera' vanJoban

blemen tijdig te onderkennen,zijn er verenigingen waar

Mavro1nicbalis e11 Silvia Bloe11i, i11

liefhebbers hun ervaringen kunnen neerleggen, waar

Litteratura Serpentiu11i :I 6(6): :I 64.

ze vragen kunnen stellen, waar ze hun kennis kunnen
uitwisselen en vergroten. Zo herinner ik mij in dit verband uit de tijd dat ik nog actief lid was van een afde-

Fr.A.P. van Tricbt,

ling van zo'n vereniging, dat er eens een lezing is geweest

Bacbstraat 3, 5283 KK Boxtel.

van Jan Willem Verkerk, getiteld:'Preventie bij het houEigenlijk had de redactie, toen ze bovengenoemd arti-

den van gifslangen' (Lacerta, 21 (5): 6-7).

kel plaatste, de naam van de rubriek 'Herpetologia'

Maar ook zichzelf respecterende reptielenhuizen, insti-

moeten veranderen in 'Herpetologica', want voor mij

tuten en diergaarden die zich bezig houden met gif-

was de logica in het artikel - namelijk de preventie bij

slangen, kunnen de gewenste inlichtingen verstrekken.

het houden van gifslangen - ver te zoeken. Het is toch

En dat geldt nog duidelijker wanneer zo'n instelling

met alle zaken die je ernstig neemt zo, dat je je voor-

voorlichting en educatie een warm hart toedraagt. In

af moet verdiepen in de problematiek ervan en dat je

dit verband moet zeker reptielenhuis Serpo genoemd

daarbij vooral bijzondere aandacht besteedt aan de

worden. Is Walter Getreuer, de directeur ervan, immers

consequenties wanneer er onverhoopt iets misgaat.

niet iemand die al een groot aantal jaren zoveel ambi-

Daar draaide het in bedoeld artikel toch om!

tie in deze liefhebberij aan de dag heeft gelegd, dat hij

Alhoewel ik nu geen gifslangenhouder meer ben, houd

is uitgegroeid tot één van de belangrijkste (giDslan-

ik me al wel jaren bezig met slangen en andere rep-

gendeskundigen in ons land?

tielen. Ik denk, dat ik mij in al die tijd op voldoende en

Zijn jarenlang onderzoek en studie op het gebied van

verantwoorde wijze heb verdiept in deze liefhebberij

gifslangen heeft ertoe geleid, dat Walter Getreuer een

o.a. om op een gegeven moment niet te hoeven con-

vrijwel complete serumbank tot zijn beschikking heeft

stateren: had ik maar..... Op deze manier geniet ik al

gekregen. En als er behoefte is aan een serum dat in

jaren van mijn hobby. Het is ook om die reden, dat ik

zijn voorraad ontbreekt, weet Walter de juiste weg

thans maar enkele slangen en reptielen houd: ik wil

te bewandelen om het in no time beschikbaar te krij-

er zeker van zijn dat niet alleen ik, maar ook de dieren

gen. Hij laat niet alleen verschillende ministeries zoals

het zoveel mogelijk naar hun 'zin' hebben, ondanks

die van Defensie, Volksgezondheid en Landbouw,

de onvermijdelijke tekortkomingen.

Milieubeheer en Visserij van zijn kennis profiteren, ook

Juist om zoveel mogelijk over de consequenties van

de individuele geïnteresseerde kan bij hem terecht.

het houden van reptielen - en in dit bijzondere geval:

Onlangs heeft Walter Getreuer het initiatief genomen
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om een serumbank op te richten. Iedereen die gifslangen houdt en zijn verantwoordelijkheid wil nemen,
kan er lid van worden. Als reactie op het artikel dat de
aanleiding van dit schrijven is, laat ik de integrale tekst
volgen van de serumbank in oprichting.
• REPTIELENZOO SERPO
AANMELDEN SERUMBANK

•je wordt voor minimaal vijf jaar voor een vast bedrag
per jaar lid van de serumbank;
•de serumbankdeelnemer ontvangt één verzegelde
ampul serum per type gifslang die thuis verzorgd wordt;
•de serumbankdeelnemer bewaart dit serum op de
juiste wijze;
•in geval van een gifslangenbeet elders stelt de serumbankdeel nemer het serum zo spoedig mogelijk ter
beschikking.

Jaarlijks wordt een aantal malen vanwege een gifslangenbeet een beroep gedaan op de serumvoorraad van
Reptielenzoo Serpo. Meestal betreft het de beet van
een gifslang die haar baasje gebeten heeft, nadat deze
even niet heeft opgelet. Helaas heeft het merendeel
van de gifslangenhouders geen serum in huis. Dit op
basis van een verkeerde zuinigheid en de ijdele hoop
toch niet gebeten te worden. Is de nood echter daar,
dan weet men Reptielenzoo Serpo of Artis snel te vinden om serum ter beschikking te krijgen. Wij van
Reptielenzoo Serpo zijn van mening, dat gifslangenhouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen,
voor hun omgeving en voor henzelf.
Het probleem is, dat de aanschaf van serum erg kostbaar is en dat het maar beperkt houdbaar is. Door de
sera collectief in te kopen en ze over heel Nederland
bij gifslangenhouders onder te brengen, wordt bereikt
dat er voldoende sera voorradig zijn om een beet te
behandelen. Door de kosten van aanschaf van de sera
over veel slangenhouders te verspreiden, blijven ze
bovendien voor iedereen beperkt.
Wil het collectief kopen en beheren van sera een kans
van slagen hebben, dan is het handig dit centraal te regelen. Reptielenzoo Serpo wil hiervoor zorg dragen. In
de praktijk zal het er als volgt uitzien:

Lijkt het u een goed idee om deel te nemen, vul dan
onderstaand formulier in en stuur het (electronisch)
naar Serpo. Voor het opzetten van een effectief serumnetwerk zijn minimaal 25 deelnemers vereist.
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Wees verstandig en doe mee.

VRIJBLIJVEND AANMELDEN SERUMBANK

De volgende gegevens hebben betrekking op mij (voorbeeld):
Ik bezit
En verder
En
Hoeveel dieren totaal
Uw status
Uw naam
Straat + nummer
Plaats
Postcode
Telefoon

Fax
Email
Aanvullende informatie

Aziatische Crotalidae
Z-Afrikaanse Viperaidae
Z-Amerikaanse Elapidae
meer dan 50
dierentuin
W.Getreuer
Stationsplein 8
Delft
2611 BV
015-2122184
015-2130334
SERPO@XS4ALL.NL

Ik ontvang graag aanvullende informatie en beslis dan om lid te worden: JA/ NEE.
De vragenlijst zo volledig mogelijk invullen s.v.p.
U kunt zich eventueel ook electronisch opgeven op Internetpagina HTTP://WWW.XS4ALL.NU-SERPO
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