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Enkele individuen onder mijn slangen hebben wel eens
te maken gehad met mond-en schubrot. Ook beginners die wildvongdieren uit de dierenspecioolzook
holen, zullen wel eens met deze problematiek te
maken hebben gehad.
Nadat ik met een zieke slang een bezoek had gebracht
aan dierenarts More Maas in Waalwijk, kreeg ik de volgende tip van hem: neem bij beginnend mond- of
schubrot betodine-jodium en doe hiervan enkele druppels in een waterbak die je kunt afsluiten. Voeg hier
louw water aan toe en zet de slang dagelijks een half
uur in zo'n bod. Het jodium heeft sowieso een remmende werking op bacteriën en schimmels. Ook heeft
het een positieve invloed op slangen.
Ikzelf pos deze behandeling al jaren toe, en met succes. Ik doe dot niet alleen ter bestrijding van reeds
ontwikkelde mond- of schubrot, moor ook profyloctsich. Soms wordt een slang wel eens gebeten door een
prooidier (een grote rot of een hamster - die kunnen
flink toebijten in hun doodsstrijd). Als een slang don in
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hoor huid verwond wordt, of als ze bijvoorbeeld
enkele tonden verliest of andere wonden aan hoor bek
heeft gekregen, werkt jodium ook weer uitstekend.
Voordat ik de jodium-tip gekregen had, gebruikte ik
vaak de al bekende ponolog-zolf of waterstofperoxide.
Ponolog is ook goedkoop te vervangen door kottenzolf
tegen oormijten, als ze moor terromycine bevat. Dit
scheelt al gouw enkele guldens per tube. Een aardige
bijkomstigheid is, dot voor de slang zelf de jodium-behandeling prettiger is don de behandelingen met de
noodzakelijke andere middelen.
Verder is het raadzaam om bij infecties de normale
bodembedekking te vervangen door krantenpapier:
de drukinkt heeft een bacterieremmende werking.
Deze factoren samen kunnen een herstel van de slang
don ook alleen moor bespoedigen zonder dot je er erg
veel moeite voor hoeft te doen. En je hoeft voor deze
behandelingen geen ervaren slangenhouder te zijn, al
dien je de dosering en toediening van de medicijnen
met enige deskundigheid uit te voeren, door de goede
werking van de midaelen anders niet optimaal is. Voor
mij werkt de jodium-tip nu al ruim vier jaar. Ik ben er
More Maas erg dankbaar voor.

