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BOEKBESPREKING
Dit bock is geschreven voor dierenartsen met
een bijzondere belangstelling voor exotischc
dieren. Het is een bundeling van reeds eerder
gepubliceerde artikelen, verschenen in het
'Compendium on continuing education for the
practising veterinarian', ·Veterinary technician' en 'Dermatology for the small animal
practitioner', aangevuld met ecn oorspronkelijk artikel ('Husbandry of rodents and hedgehogs'). De artikelen hebben een gemeenschappelijk onderwerp, namelijk de diergeneeskunde van exotische dieren.
De artikelen beslaan veelal 5 10 pagina's en
staan geheel op zichzelf. Het totaal hangt daardoor min of meer als los zand aan elkaar.
De inhoudsopgave v66r in het bock tracht de
artikelen te rubriceren in acht groepen: reptielen en amfibieen; parasieten bij reptielen; kleine zoogdieren; knaagdieren; huidproblemen;
bloedonderzoek; vissen en tenslotte primaten.
Enkele artikelen va11en onder meer dan een
categoric en worden dus dubbel in de inhoudsopgave vermeld. Zo wordt een artikel over
huidziekten bij konijnen, knaagdieren en fretten, zowel onder Kleine zoogdieren, als onder
Knaagdieren en onder Huidziekten opgevoerd. Achterin het bock bevindt zich gelukkig een index die het zocken middels trefwoorden vercenvoudigt.
Neemt de lezer van dit bock deze ogenschijnlijke wanorde voor lief. dan wordt hij/zij
geconfronteerd met 36 zeer lezenswaardige
artikelen over de ziektekunde van exotische
dieren. De artikclen zijn geschreven door
diverse auteurs, allen vooraanstaande specialisten in het vakgebied. De meeste artikelen
beginnen met een paar samenvattende uitspraken, die informatief zijn en tegelijk de nieuwsgierigheid opwekken. Wat vooral in positieve
zin opvalt aan de artikelen is de praktischc
aanpak. Er wordt aileen informatie verstrekt
die relevant is voor de praktiserende dierenarts. De praktische bruikbaarheid wordt nog
ecns onderstreept door de velc tabellen en
atbeeldingen, hoewel deze laatste door het
drukproces wat aan kwaliteit hebben moeten
inleveren. Waar nodig wordt na het oorspronkelijke artikel nog een aanvulling gegeven
door de auteur om het artikcl up-to-date te
maken. Aan het eind van iedcr artikel volgt
een uitgebreide literatuurlijst. De inhoud van
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de artikclen is de sterkste kant van het boek:
begin je te lezen, dan vall het niet mee om het
bock opzij te leggen.
Helaas is er aan de lay-out van het bock niet
voldoende zorg bestced. De artikelen zijn
klaarblijkelijk gedrukt op dezelfde wijze als in
de oorspronkelijke publicatie. wat tot gevolg
heeft dat er een verscheidenheid aan lettertypen is gebruikt, dat de lettergroottc af en toe
varieert en dat er soms zwarte balken op de
pagina's verschijnen. Storend werkt vooral het
feit dat voor het staartje van een aantal artikelen wordt verwezen naar een pagina verderop
in het bock. Deze •ruimtebesparing'. zoals die
in tijdschriften wet gcbruikelijk is, zou je niet
verwachten in een boek van deze prijs. Voorts
kwam ik een verwijzing tegen naar pagina 986
en 987, die misschien in het oorspronkelijke
tijdschrift voorkwamen. maar in dit bock
zeker niet!
Een bijkomend nadecl van de opzet van het
bock is dat het niet volledig is. Nu suggereren
de auteurs ook geen vo11edigheid. maar het
lastige is dat je pas wcet wat er in het bock
besproken wordt, als je het gelezen hebt. Wil
je bijvoorbeeld iets 1neer weten over
Sa/mone//ainfecties bij leguanen. dan kom je
bedrogen uit: er staat eenvoudigweg niets over
in.
Wat het bock het niveau van een bundeling
tijdschriftartikeltjes had kunnen doen ontstijgen. was een zeer uitgebreide index geweest.
Via de index zou het dan mogelijk zijn om van
het ene artikel naar het andere over te stappen.
En juist op dit punt stelt het bock teleur. De
totale index beslaat een schamele vier pagina's. Een zeer veel bij reptielen voorkomende
ziekte als een flagellateninfectie komt als
zodanig niet in de index voor; ook worminfecties, veroorzaakt door Oxyuriden, zijn niet via
de index te traceren. Beide onderwcrpen worden overigens wei degelijk behandeld.
Samenvattend: zeer onderhoudende. Ieerzame.
duidelijke en vooral praktische lectuur voor
gernteresseerde dierenartsen. maar als naslagwerk ongeschikt en met een lay-out, waar de
redacteur zich voor zou moeten schamcn.

E. van dcr Kamp
Dierenklinick de Langstraat
Eerstc Zeine 96
5144 AL Waalwijk

Lacerta 56( 3) • 1998

