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BOEKBESPREKING
Dit in hct Duits geschreven bock is. hocwcl
het in cen Terrariumboekenscric is uitgegcvcn.
in ccrste instantic bedoeld voor praktisercndc
dierenartsen. Ook tcrrariumlictllcbbers. die
zich met kweek en verzorging bczig houdcn.
vindcn in dit bock cen schat aan informatic.
vooral op het gehicd van prevcntieve maatrcgelcn en het op de juiste wijzc inschatten van
uiterlijke verandcringen van dicren. De auteur
waarschuwt echtcr in de inlciding - terecht voor onoordeelkundig gebruik van deze informatie.
Het bock is kort en bondig gcschrevcn en
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maakt cen keurig vcrzorgde indruk met zijn
velc en duidelijkc kleurenfoto"s.
Zoals hct hoort bcgint het bock met enigc wcttelijke bepalingcn omtrcnt het houden van repticlcn en mntibiecn (in de Bondsrepublick
Duitsland).
De ccrste helft van hct boek is gcwijd aan diagnostischc methodes (20 pagina"s) en therapiecn (50 hladzijdcn ). waarondcr tcvens narcose en enkelc chirurgischc ingrcpcn worden
behandeld. Dan volgen enigc kortc hoofdstukjes over aangebore~ afwijkingen. tumorziekten. euthanasic. en het overdragen van zickten
van reptielen en amtibiecn op mcnsen (in
totaal vijf pagina"s). In de twccdc helft van hct
bock worden per dicrsoort de voor deze soort
belangrijkste zicktcn beschrcvcn. voor zovcr
dat in het algemcnc gedeeltc nog niet was
gcbeurd (-1-6 bladzijden ). Hct hock bcsluit met
tahellcn en een uitgchrcidc literatuurlijst.
Bij de diagnostische methoden wordt ruim
aandacht geschonken aan hct ontlastingsonderzoek. met vecl - ook voor lekcn - duidclijke afhccldingen van inwendige parasieten en
hun cicren. Vecl repticlen zijn symptoomloos
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dragcr van potenticcl ziekteverwckkende hactericn zoals bijvoorheeld Salmonella of
Psetulommws. Door de auteur wordt nadrukkclijk gcwaarschuwd niet te strcven naar het
volledig vrijmakcn van terrariumdieren van
Gram-ncgatieve hactcricn. waarvoor in hct
verleden nogal cens gcpleit is. omdat dit
bchalvc belastend voor het dicr. ook nog ccns
nict cffcctief is. Hct stuk over hccldvorrncndc
technickcn is zcer duidelijk en rijk ge"illustreerd. Vccl aandacht krijgt ook hct bloedonderzock. Achtcrin hct hoek zijn uitgebreide
tabcllcn tc vinden waarin per dicrsoort de normaalwaarden staan vcrmeld. Hclaas wordt
daarbij nict aangcgcvcn volgens wclke methode dczc norrnaalwaarden tot stand zijn geko-
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men. Omdat de bepalingsmethode soms van
invloed is o p de uits lag. zij n deze normaalwaarde n niet zonder meer te gebruiken. Voor
sectietechnieken verwijst de auteur naar diverse andere auteurs.
Het hoofd slllk over therapieen is zeer uitgebre id. Hct aanbrengen van cen semi-permanellle maagsonde bij schildpadden o m mcdicij nen toe te dienen e n te dwangvoederen.
wordt met duidelijke afbecld ingen verheldcrd.
Bij de bcschrij ving van de imraperitonealc
injectie bij slangen wordt wei gewaarschuwd
voor het aanprikken van de luchtzak, maar
vreemd genoeg wordt er gcen norm gcgeven.
waar de injcctie d an wei vcilig kan gebeurcn.
Uw recenscntmcrkt hierbij op dat bij de mccste slangcn d it veilig kan gcschicden aan de
buikzijde. lllssen twee sdlllbben door, op de
overgang van het achterstc naar het midde lstc
derde dec! van de afstand van de kop tot de
cloaca. De informatie over medicijnen wordt
in overzichtc lijke tabellc n samengevm. Bij de
behande ling van de diverse medicijnen vall o p
dat bij d e bestrijding van cctoparasieten di chloorvos om veiligheidsredene n wordt verkozen bovcn Neguvon. De ervaring van uw
recensent is precies tegenovergesteld. Jammer
is het dat er geen andere middelen genoemd
worden. Ee n goed advies is evenwel een doosj e met 'verkli kker' -insecten aan deze bestrijd ingsmiddelen bloot te ste llen. Een store nde
omissie is dat in de tabel met antibiotica niet
Staat verme ld op welke w ijze deze medicijnen
moete n worden toegediend. In de tekst wordt
o rale toediening afgewezen omdat de resorptie
van antibi otica afh anke lijk is van de diersoort
en be'invloedbaar door zickte. Degene die
aileen naar de label grijpt wordt zo wei in het
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o n!!ewisse !!clate n. In dit hoofdslllk worden
tev~ns de b;sispri ncipes besproken van de bij
reptiele n voorkomende infectieziekten. Ook
de bij aile repticlen voorkomend e problemen
zoals bijt verwondingen. verstoppingen, legnood en dann- e n peni sprolapsen worden in
dit hoofd slllk beknopt. maar duidelijk behandeld. Het hoofd stuk eindigt met diverse pagina·s over narcosetechnieken en diverse chi rurg ische ingrepe n.
Het laatste dcrde dee! van het bock wordt
gewijd aan rncer s pecifieke ziekten. Per diergroep (amlibie. krokod il. schildpacl. hagedis
en slang) wordt na een korte in Ieiding over de
anatomic en fys io logie een aantal veelvuldig
gediagnosticecrdc zie ktcn duidclij k en bonclig
beschrevcn. Dezc inde ling van het bock voelt
aan de cne kant heel logisch aan. maar aan de
andere kant maakt het het terugzoeken van ecn
problcem lastiger. o mdat niet altijd duidelij k is
of iets teruggczocht moet worden in het a lgemene o f hct s pecifieke gedcclte. Een voorbeeld hie rvan is kalk-/v itaminc D-gebrek dat
in het specilieke dee! bij hagedissen worclt
bespro ken. maar dat evengoecl bij schildpadden voorkomt e n daar o nbesproken blijft.
Helaas is de index bij dit terugzoeken niet
altijd uitgcbre id genoeg.
Het bock wordt beslote n met een zeer uitgehreid registe r met een virusoverzicht. de al
genoemde norrnaalwaarden voor bloedonderzoek, een lijst met de same nstclling van di verse voedingsmiddc len. een verklare nde woordenlijst. een (mij ns inz iens iets te beknopte)
index e n een zeer uitgebrcide litcralllurlijst.
O p het schutblad is bovend ien nog een aantal
symptomcn en een lij st van mogclijke oorzaken gedrukt.
Samenvattc ncl: een zeer fraai ge'illustreerd en
goed vcrzorgd boekje met een schat aan
betrouwbarc praktische ervaringen. Zcer
geschikt voor diere nartsen d ie o p een beknopte maar duidelijke manier ingevoerd wi llen
worden in het vakgebied van de ziekte n van
reptielen en amfibieen. Maar ook bij e lke seri euze terrariumliefhebber met een meer dan
gemiddeldc belangstelling voor z iekten van
terrariumd icrcn (en met behcers ing van de
Duitse taa l) l10ort d it boek op de plank. Een
absolute aanrader!
E. van der Kamp
Dierenklinie k De Langstraat
Ecrste Zeine 96
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