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F. B I I II a u 
Rollebaan 73, Sint Genesius Rhode, Belgiii. 

Tekeningen: A. A. E. S c h I u t e r. 

Het leven en lijden van de groene leguaan, 
Iguana iguana 

lngezonden oktober 1970. De heer B i I I i a u vertelt 
over het wei en wee van de g roene leguaan in de 
natuur, en over zijn ervarlngen met deze dieren in 
het terrarium. 
lnhoudsoverzicht: de groene leguaan • gedrag in 
het terrarium voeding het accl imatiseren • 
voortp lanting - wreedheden - summary • litera· 
tuur. 

DE GROENE LEGUAAN 

De leguanen vormen de grootste groep hage· 
dissen. Uiterlijk gelijken ze vee! op de agamen, 
waarvan ze verschillen door de manier waarop 
de tanden in de kaken zijn geplant (zie V an 
de r He ij den, 1971). 
De groene leguaan vind men in Midden- en 

Zuid-Amerika vooral in de kustgebieden, op 
de Kleine Antillen en Trinidad. Hun biotoop 
is het vochtige, weelderige en warme woud. 
Het zijn echte boomhagedissen die slechts 
's morgens of 's avonds op de grond komen 
om hun dorst te lessen in de nabije plas of 
CIVJCL 

Wordt de leguaan op de grond verrast, dan 
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zoekt hij direct zijn heil in de takken van de 
bomen. Wordt hij ook hier achtervolgd dan 
plonst hij in het water, waarin hij geruime 
tijd onder kan blijven. 
Jonge leguanen zijn mooi smaragdgroen ge
kleurde dieren. Bij het ouder worden krijgen 
ze zwarte of grijze dwarsstrepen over het ge
hele lichaam en een groat deel van de staart. 
In zekere mate veranderen de dieren van 
kleur. W anneer ze het koud hebben of ziek 
zijn worden ze grijzer en donkerder, met zwar
te plekken. 
De rug van de leguanen draagt een hoornige 
kam die 2 a 5 em hoog kan worden en hen 
een soort 'voorhistorisch' uiterlijk geeft. 
Onder de keel hangt een gekamde zak die 
ontplooibaar is en zeker client om eventuele 
tegenstrevers te imponeren. De lange staart 
bedraagt ongeveer 2f3 van de totale lengte. 
Ze client als voortbewegingsmiddel in het wa
ter, maar ook als een soort zweep waarmee de 
leguaan naar zijn vijanden slaat. 
Deze staart breekt minder gemakkelijk dan bij 
andere hagedissen, maar men moet tach op
passen, voornamelijk bij jonge exemplaren. De 
afgebroken staart groeit langzaam weer aan, 
maar bereikt niet de normale lengte terug. 
De leguanen hebben krachtige paten voorzien 
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van lange vingers met scherpe nagels die het 
klimmen in de bomen vergemakkelijken. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 

Leguanen zijn verkrijgbaar bij de meeste rep
tielenhandelaars. Ze gewennen zich tamelijk 
snel aan de gevangenschap en worden, wan
neer ze goed verzorgd worden, verrassend tam. 
Wanneer men ze streelt knijpen ze met welbe
hagen hun ogen toe. Ze nemen hun voedsel 
uit de hand van hun verzorger en springen 
zelfs op zijn knieen of zijn schouder. Wanneer 
men met een lekker hapje bij het terrarium 
komt, komen ze aangerend, want ze hebben 
een uitstekend zicht. Zijn ze verzadigd dan 
schudden ze met de kop en kruipen op hun 
lievelingsplaats terug. 
Ze hebben een grate ruimte nodig met stevige 
takken bezet. Een waterbak om te zwemmen 
en te drinken is onontbeerlijk. Dit water is 
moeilijk zuiver te houden daar de leguanen 
de gewoonte hebben hun faeces in het water 
af te zetten. Persoonlijk heb ik het probleem 
opgelost door het water gedurig te filteren 
met behulp van een circulatiepomp. Ik heb 
zelfs van de gelegenheid gebruik gemaakt om 



een kunstmatige rivier door het terrarium te 
Iaten stromen. Planten worden heel spoedig 
vernield of opgegeten en men ziet er beter van 
a f. 
Leguanen hebben het graag warm. Thuis heb
ben ze overdag 25 a 35° C. 's Nachts zakt 
de temperatuur tussen IS a 20° C. Deze 
nachtelijke daling is noodzakelijk om de dieren 
hun rust te geven. 
Gelijk alle hagedissen veranderd de leguaan 
regelmatig van huid. Het oud vel wordt stuks
gewijze afgestroopt door wrijving langs ruwe 
wanden. Bij moeilijke vervelling helpt soms 
een lauw bad. De vervelling moet volledig 
zijn, daar niet vervelde plaatsen necrosever
schijnselen kunnen vertonen. Ook de rugkam 
kan beschadigd worden (zie Foe k em a, 
1970). 
De leguaan is na 4 a 5 jaar volwassen. Het 
dier meet dan van 1,20 tot 1,50 m. In de na
tuur heeft men grotere exemplaren gezien en 
sommige autoren citeren lengtes van 2 m. Het 
moeten misschien heel oude exemplaren ge
weest zijn. Reptielen groeien immers heel hun 
Ieven. 
Over het algemeen beweegt de leguaan niet 
veel in het terrarium. Hij kan de ganse dag 
behaaglijk op zijn tak liggen. 

Wanneer de leguanen goed verzorgd worden 
kunnen ze tamelijk lang blijven Ieven. Twee 
exemplaren heb ik reeds meer dan 7 jaren en 
ze zijn nog steeds kerngezond. Het mannetje 
weegt 2,3 kg en het wijfje 2,5 kg. Het manne
tje heeft een soort knobbels achter zijn ogen 
en zijn onderkaken vertonen een sterk ont
wikkelde wangzak. Het heeft een minder 
zacht karakter als het wijfje en speelt gaarne 
de baas, wat het door kopschudden en uitzet
ten van de keelzak laat zien. 
Het wijfje laat zich echter niet beinvloeden 
door haar echtgenoot en kijkt al dat gedoe 
tamelijk nonchalant toe. 

VOEDING 

Hij is een bijna uitsluitende planten- en fruit
eter. Aile soorten bladeren, salaat of kool, 
soms bloemen, dikwijls zoet en sappig fruit, 
zijn welkom. 
De jonge beesten eten graag meelwormen, 
jonge krekels of sprinkhanen, van tijd tot tijd 
aardwormen. Grote exemplaren heb ik tot 
mijn grote verbazing jonge muizen zien eten. 
De hoofdschotel van mijn leguanen bestaat 
uit witbrood, goed geweekt in gesuikerde melk. 
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Ze eten ook veel groene kool en zijn dol op 
kersen en meloen. Windebladeren schijnen ook 
een lekkernij te zijn en worden verkozen ho
ven kool. Heel zelden geef ik hen een scheutje 
vitamines of kalk. Mijns inziens is de vitamine
kwestie fel overdreven en is bij doelmatige voe
ding de natuurlijke vitaminetoevoer voldoende. 
Een teveel aan vitamine is immers ook schade
lijk en veroorzaakt o.a. aderverkalking. 
Het is echter een feit dat vitamine-arme die
reo minder mooi gekleurd zijn als de gezonde. 
Een ultravioletlamp kan diensten bewijzen en 
het dier zoekt soms vanzelf de nabijheid van 
de lamp op wanneer die brandt. Ze hebben 
dan echter de slechte gewoonte in het Iicht te 
staren en krijgen dan gemakkelijk oogvlies
ontsteking. Hun ogen zijn gezwoilen en ze 
knijpen ze de ganse dag dicht. Veelvuldig in
vrijven met een oogzalf zoals 'Irgamid' is 
naar mijn ervaring een goed middel. 

HET ACCLIMATISEREN 

Om het minst tegenslagen te hebben bij het 
houden van leguanen koopt men het liefst 
jonge exemplaren. De dieren gewennen zich 
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snel aan hun omgeving maar veranderen dan 
niet meer graag. Worden ze toch veelvuldig 
van plaats veranderd dan worden ze prikkel
baar en eten niet meer. Toch hebben ze in een 
zekere mate zin voor 'avontuur'. W anneer men 
de deur van het terrarium opent komen ze er 
uit gekropen en maken een klein tochtje. Aile 
nieuwe en onbekende voorwerpen worden met 
de tong betast en soms bijten ze er zelfs in. 
Het wandelen beu gaan ze zonder moeite 
weer in het terrarium terug. 

W anneer men jonge leguanen gekocht heeft 
wacht men best een paar dagen vooraleer hen 
eten te geven. W anneer ze hun nieuwe woonst 
duchtig bezocht hebben en er aan gewoon ge
raken kan men het voederen beginnen. 
Ze kunnen dan tamelijk kieskeurig zijn en 
men moet van alles proberen om hen tot het 
eten over te brengen. 
W anneer het dier aile voedsel weigert kan 
men dwangvoedering proberen, bv. met ge
doopt brood of stukjes banaan. Men heeft 
dan soms succes wanneer de vastingsperiode 
niet te lang geduurd heeft. In het tegenover
gesteld geval is de vertering onvolledig of 
blijft totaal uit. Men veroorzaakt dan darm-



gistingen die een snelle dood als gevolg heb
ben. 
Eet het dier echter vanzelf en verwisselt het 
na enige tijd van huid dan kan men het als 
gered beschouwen. 

VOORTPLANTING 

In de natuur verzamelen de leguanen zich op 
de zandbanken van de rivieren om hun eieren 
te leggen. Naar het schijnt kunnen ze tot 40 
eieren leggen, maar niet aile zijn bevrucht. 
Persoonlijk heb ik er nooit meer dan een vijf
tiental gevonden. De eieren gelijken veel op 
duiveneieren, maar ze zijn langwerpiger, geler 
van kleur, en zachter van schaal. De incuba
tieperiode hangt af van de temperatuur en 
bedraagt ongeveer 2 tot 2lf2 maand. 
Misschien blijven de wijfjes een zekere tijd op 
de legplaats om hun eieren tegen eventuele 
liefhebbers te verdedigeq. Toch worden er 
veel door mieren, muizen en ratten verdelgd. 
Wanneer de jongen uit het ei gekomen zijn, 
blijven ze geruime tijd in bende Ieven. Ze wor
den dan van de ouders of grotere exemplaren 
meedogenloos vervolgd en zelfs gedood. Dit 
gebeurd ook in het terrarium wanneer men 
kleine individuen bij grotere plaatst. 
Ik geloof niet dat in een terrarium de voort
planting reeds goed gelukt is. De wijfjes leg
gen eieren maar het aantal dat uitkomt is 
zeer gering. Bij mij thuis heb ik nog nooit on
beschadigde eieren gehad. De varanen waren 
er steeds als de kippen bij om het hapje te 
verorberen. 

WREEDHEDEN 

In de natuur wordt de leguaan vervolgd voor 
zijn vlees, zijn eieren en soms zijn huid. Het 
schijnt dat het vlees mals en van zeer goede 
smaak is. In de streken waar ze voorkomen 
ziet men ze dan ook soms aangeboden op de 
markten. Helaas zien de beesten er dan niet 
mooi uit. In de warme Ianden rot het vlees 

heel snel. Men moet de dieren dus mogelijk 
levend aan de liefhebbers verkopen. Aange
zien het voorkomt dat het transport over lan
ge afstanden moet gebeuren moet men de 
dieren onbeweeglijk maken. Daartoe trekt men 
een draad door hun neusgaten en hun onder
kaak en bind zo de muil toe, zodat ze niet 
meer kunnen bijten. De tenen worden afge
sneden, de ledematen vaak gebroken en vast
gebonden. En dan opeengestapeld begint de 
reis naar de dood. 
De eieren schijnen voor de inboorlingen ook 
een lekkernij te zijn. Om ze te bemachtigen 
schijnt het dat de indianen de flanken van het 
wijfje open snijden, de eieren uit de buik halen 
en de wonde weer toe naaien. Des te beter 
wanneer het dier aan deze behandeling ont
snapt. 

Tot hier dan mijn ervaringen met de leguanen. 
Het zijn m.i. zeer interessante dieren die door 
hun gebrek aan schuwheid, hun uitzicht en 
hun levenswijze dankbare verplegelingen zijn 
voor de liefhebber. 

SUMMARY 

The author relates the life history of the 
common iguana, lg11ana igt1ana, and his ex
periences with these animals in captivity. 
He has kept two iguanas in his terrarium for 
more then seven years. The ~ weighs now 
2.7 kg and the g 2.5 kg. He advises to acquire 
young animals, wich are easier to adimatize. 
The female laid eggs on several occasions, 
but each time they appeared to be damaged 
when found. The eggs resemble those of the 
pigeon, but are more elongate, yellowish in 
colour and have a softer shell. 

Llteratuur 

He ij den, Fr. van der, 1971. 'De verwantschap tus
sen Agamidae en lguanidae', lacerta 29, pp. 
75·81. 

Foe k em a, G., 1969. 'Iguana iguana', lacerta 27, 
pp. 27·29. 
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A. A. E. S c h I D t e r 
Tolstraat 118-111, Amsterdam. 

Bestrijding van een nematode ( Macracis sp.) bij 
Iguana iguana 

lngezonden oktober 1971. De heer S c h I u t e r be
schrijft de bestrljding van Macracls sp. bij de groene 
leguaan, Iguana Iguana. Macracls is een genus van 
in het darmkanaal levende spoelwormen (Nematoda). 
De andere parasleten waarover in dlt artikel wordt 
gesproken, clllaten, zijn eencelllgen (ReIche n
b a c h - K I I n k e 1963). 
lnhoudsoverzicht: de diagnose - de bestrijding -
summary- literatuur. 

DE DIAGNOSE 

In de zomer van 1968 kwam ik in het bezit 
van twee jonge groene leguanen. De dieren 
groeiden voortrefelijk op een dieet dat, behalve 
een zo uitgebreid mogelijk plantaardig menu, 
ook dierlijk voedsel omvatte. Het bestond on
der meer uit meelwormen, regenwormen, rauw 
vlees (hart) en jonge muizen. Vooral op het 
laatste zijn ze, als ze er aan gewend zijn, ver
zot. Een paar kwartels, die ik tijdelijk bij de 
leguanen onderbracht, werden ook gegrepen 
en ik weet een geval van een diamantduif, die 
door een leguaan letterlijk onthoofd werd! Het 
is dus niet zonder risico's om vogels bij legu
anen onder te brengen. 
Alles verliep naar wens en het enige probleem 
was de steeds grotere ruimte, die de snel 
groeiende dieren nodig hadden. 
Enige tijd geleden echter werden de dieren 
lusteloos en de eetlust verminderde aanmerke
lijk. Een van de dieren had vaak een opgebla
zen buik. Toen ik bij het schoonmaken van 
hun verblijf de ontlasting bekeek, vond ik daar-
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in kleine witte wormpjes van nog geen centi
meter lengte. Mevr. R ij p s t r a van het Insti
tuut voor Tropische Hygiene was zo vriende
lijk de ontlasting voor me te Iaten onderzoe
ken. Ik ontving de volgende uitslag. 

lg11ana igr1ana. Faeces. 
4 eosine prep.: 

veel ciliaten (Balantidi11m?) 
enkele Macracis sp. eieren (ca. 5 p.p.) 

ZnS04-cond.: 
veel ciliaten (Balantidi11m?) 
72 Macracis sp. eieren. 

DE BESTRIJDING 

Met deze uitslag wendde ik mij tot dr. P. 
Z w a r t van de afdeling Ziektekunde Bijzon
dere Dieren van de Faculteit der Diergenees
kunde te Utrecht. Een assistent van dr. Z w a r t 
adviseerde mij om de ciliaten te bestrijden met 
emtryl in het drinkwater, en tegen Macracis 
sp. ripercol in te spuiten. Voor deze genees· 



middelen wendde ik mij tot de Amsterdamse 
dierenarts A. H. M. E r ken. Deze adviseerde 
mij om Macracis (dit zijn de wormen) te be
strijden met thiabendazole, dat in Artis met 
succes was toegepast bij hagedissen. Over de 
ciliaten hoefde ik me niet bezorgd te maken, m 
tegenstelling tot ~facracis, waar echt wat aan 
gedaan moest worden. 
Thiabendazole wordt gegeven in poedervorm, 
100 mg per kg lichaamsgewicht, en na enige 
dagen nogmaals. De dieren wogen 1960 en 
2950 gram, dus de dosering was geen pro
bleem. Vermengd met 'n stukje banaan was 
het poeder gemakkelijk toe te dienen. 
De leguanen zijn thans weer in prima vorm, 
van wormen geen (zichtbaar) spoor meer. Om 
helemaal zeker te zijn moet de ontlasting nog
maals onderzocht worden, maar zover is het 
nog niet gekomen. 

P. Zwart 
Rijksuniversiteit te Utrecht, Faculteit der Diergenees
kunde, afdeling Zlektekunde Bijzondere Dieren, Bllt
straat 172, Utrecht. 

Ziekten van reptielen I 
huidaandoeningen 

Voor het eerst gepubliceerd in 1970, in Diergenees
kundig Memorandum 17, pp. 125-181. Dit tijdschrift, uit
gegeven voor de dlerenartsen door de farmaceutische 
industria, is niet meer verkrijgbaar. 
Dr. Z w a r t geeft een overzicht van ziekten die zich 
bij reptielen kunnen voordoen en van de gangbare 
therapieen. Dit overzicht verschijnt in zes delen in 
Lacerta. De tekst is vrijwel dezelfde als die in Dier
geneeskundig Memorandum, het aantal illustraties is 
uitgebreid. Hieronder het eerste deel van de reeks, 
handelend over ectoparasieten (uitwendige parasie
ten) en huidaandoeninpen. 
lnhoudsoverzicht: inle1ding - de huid - mijten - teken 
• myasis • dermatomycosen - dermatitiden - abcessen 
bij hagedissen • ontsteklngen van het schlld bij 
schildpadden • wratten • wratachtige huidaandoenin
gen - summary - llteratuur. 

IN LEIDING 

De reptielen die in terraria worden gehouden, 
vormen een zeer heterogeen gezelschap, met de 
meest uiteenlopende wensen ten aanzien van 
het milieu dat voor hen geschapen moet wor-

SUMMARY 

The author discovered worms in the faeces of 
Igrtafla ig11a11a. They were found to be Ala· 
cracis sp. (a nematode). This condition was 
succesfully treated with thiabendazole. This 
medicine being in powderform was easy to 
administer, simply by mixing it with a piece 
of soft fruit. 

Llteratuur 

Foe k em a, G. M. M., 1971. 'Bestrijding van endo
parasieten (Trichomonas, Hymenolepis en Ophl
dascarls) bij een Australische python (Morella ar
gus)'. Lacerta 30, pp. 22-29. 

R e i c he n b a c h- K I i n k e, H. H., 1963. 'Krank
heiten der Reptilian'. Gustav Ficher Verlag, Stutt
gart. 

ectoparasieten, 

den en van de voeding en verpleging die zij 
moeten ontvangen. 
Doordat de terrariumliefhebbers zich bij de 
aanschaf van hun dieren veelal Iaten leiden 
door kleur, vorm en afmetingen van het dier, 
eerder dan door het aanpassingsvermogen aan 
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het klimaat in terraria of aan de voeding die 
men kan verschaffen, is de sterfte onder de 
dieren hoog. 
De terrariumliefhebberij staat nog in haar kin
derschoenen en bevindt zich ongeveer in het 
stadium van de aquariumhouderij omstreeks 
1910-1930. Pas wanneer het zou lukken een 
beperkt aantal soorten reptielen zodanig te 
houden dat zij te kweken zijn en in ruime 
mate verkrijgbaar, zal de grote stap naar do
mesticatie zijn gedaan en zullen de vooruit
zichten voor de overige soorten wat gunstiger 
worden. 
De meeste terrariumhouders proberen hun die
ren te houden in een milieu dat hun voorstel
ling van het natuurlijk milieu moet imiteren. 
In veel gevallen ontaardt dat echter in het hou
den van te grote aantallen dieren in een beslo
ten, te zelden schoongemaakte, vochtig-warme 
pots tal. 
De dieren zelf en de omstandigheden waaron
der zij moeten Ieven, worden gecamoufleerd 
door de beplanting die het geheel aantrekkelijk 
maakt. 
Deze inleiding moge gezien worden als een 
pleidooi voor terraria waarin enkele vertegen
woordigers van een of twee diersoorten wor
den gehouden om ze te kunnen bestuderen on
der omstandigheden, die een goede verzorging 
mogelijk maken; dat wil zeggen, dat men elk 
individu kan observeren, zijn voedselopname 
kan controleren en dat het onder hygienische 
omstandigheden wordt gehouden. 
Bevorderend voor de hygiene is een strenge 
scheiding tussen het natte en het droge ge
deelte in een terrarium, beplanting met enkele 
planten in bloempotten en een zodanige con
structie dat het terrarium op eenvoudige wijze 
geheelleeg en schoongemaakt kan worden. 

DE HUID 

De huid van reptielen bestaat uit een cutis 
(bindweefsellaag) met een zeer dunne epider
mis van plaveiselepitheel. Bij schildpadden en 
krokodillen kunnen in de cutis beenplaten wor
den gevormd, die bij schildpadden met de ver
brede ribben tot een benig schild vergroeien. 
Wijd verbreid is de opvatting, dat men bij het 
berekenen van de doses van medicamenten 
voor schildpadden een zeker percentage van 
het lichaamsgewicht zou moeten aftrekken in 
verband met het zware schild. Het schild be-
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staat echter praktisch geheel uit levend weef
sel, waarvan de hoornlaag slechts een klein 
deel vormt. Men behoeft daarmee geen reke
ning te houden bij het verstrekken van genees~ 
middelen. 

MIJTEN 

Mijten komen in vele soorten bij reptielen voor. 
Sommige bepalen zich tot een diersoort, andere 
zijn minder specifiek en voelen zich op de 
meest uiteenlopende gastheren thuis. 
Mijten zijn veelal onder de schubben te vin
den; zij liggen dan meestal gedeeltelijk ver
borgen en zijn vaak slechts met behulp van 
een flinke Ioupe te herkennen. Voorkeursloca
lisaties zijn de oksels, de liezen, bij de staart
wortel en rond de ogen. Bij sommige dteren 
kan men ze gemakkelijk zien tussen de huid
plooien rond de anus, daar is de huid vaak 
weinig gepigmenteerd en wit van kleur, zodat 
de donkerder mijten duidelijk afsteken. 
Een enkele keer vonden wij mijten die zich in 
de schubben hadden genesteld. Elke mijt lag 
in een diep holletje; het leek alsof de slange
tjes ( Boaedon sp.) met fijn zand bestrooid 
waren. Het waren jonge, in gevangenschap ge
boren slangen; de zwaar besmette exemplaren 
waren duidelijk in groei achtergebleven. Even
als in het juist vermelde geval, komt het bij 
andere mijtensoorten soms tot een sterke ver
meerdering, waardoor zij een ware plaag wor
den. Bij zware infecties ondervinden de be
laagde dieren zichtbare hinder van de mijten. 
Aanvankelijk schuren zij soms veel langs stok
ken en stenen, later worden de dieren apatisch 
en vermindert de eetlust. Zoals wij reeds za
gen, kan een vertraging in groei optreden. 
Vel~ mijtensoorten zuigen bloed, hetgeen even
tueel anaemie tot gevolg kan hebben, maar te
ven~ het risico meebrengt van het overbrengen 
van infecties. 
VoorPse11domonas hydrophila, een bacterie die 
pathogeen is voor reptielen, is bewezen dat de 
infectie door mijten kan worden overgebracht. 
Therapeutisch zijn er verschillende mogelijk
heden. 
Met slaolie insmeren van het gehele dier is een 
onschadelijke, maar vieze methode. De mijten 
verstikken, doordat zij van de Iucht worden 
afgesloten. Een variant daarop is de methode 
van Klingelhoffer (1955), die goede 
resultaten bereikte door de dieren geheel in te 



vetten met een vitamine A bevattende za lf. 
Het effect berust op hetzelfde principe als bij 
de slaolie, maar door bet vitamine A genezen 
kleine huidlaesies extra snel. 
Slangen kan men zicbzelf Iaten invetten door 
ze in een linnen zakje te doen, samen met een 
prop watten met za lf. 
Met de nodige voorzichtigheid is het mogeli jk 
om met goed gevolg mijten te bestrijden met 
moderne insecticiden. Voor D.D.T . wordt in 
aile gescbri ften nadrukkelijk gewaarschuwd. 
Met malathion, een der minst giftige organi
sche fosforverbindingen, zijn herhaa lde malen 
goede resultaten bereikt door hagedissen ge
heel in te borstelen met een suspensie die 0,5 % 
werkzame stof bevat. Kleine dieren kan men 
bv. een halve minuut Iaten zwemmen in een 
lauwwarme suspensie van dezelfde concentra
tie. D aarbij duwt men af en toe de kop onder 
water om mijten bij de oren en in de lwid
plooien rond de ogen te bereiken. Uitgangs· 
materiaal voor de suspensie is het ten behocve 
van de landbouw verkrijgbare malathion 25% 
suspendeerbaar poeder (de concentratie die 
gebruikt wordt voor dieren is 10 x zo boog als 
die welke aangegeven wordt voor plantenbe· 
spuitingen). Ten aanzien van bet gebruik van 
malathion spuitvloeistof a ls uitgangsmateriaa l 

Fig . 1. Teek bij de achterpoot van een landschildpad 
(Testudo graeca). Foto: R i c h t e r I W o I f. 

om een verdunning te maken, moet enige terug
boudendheid worden betracht aangezien daar
in onder andere zepen zijn verwerkt. waardoor 
het malathion gemakkelijker door de huid zou 
kunnen worden opgenomen. 
Kelthane [I, I-bis (chlorophenyl) -2 ,2,2 trichlo
roaethanol) is eveneens gebruikt bij het be
strijden van mijten. Deze gechloreerde kool
waterstof werkt zeer specifiek tegen mijten op 
planten. Het is een uitgesproken acaricide dat 
niet aileen de levende vormen maar bovendien 
eieren (zij het in een geringer percentage) 
doodt. Het is toegepast in combinatie met sla
olie. D e dieren werden ingevet en bleven ge
d urende een nacht in een emmer of kist. On
dertussen werd het terrarium bestoven met 
kelthane 3% spuitpoeder. Op deze wijze wor
den eieren op de bodem grotendeels gedood, 
terwijl eventueel nog uitkomende jongen later 
in contact komen met het kelthane. 
Met neguvon zijn eveneens zeer goede resul
taten te bereiken (R e ij n go u d I968, L e h
mann I967). lndividuele dieren (bv. pas 
aangekochte dieren) doet men afzonderlijk in 
linnen zakjes welke men geheel onderdompelt 
in 0,2% neguvon-oplossing. Men laat een dier 
4 uur in dit vocbtige zakje. 
In besemette terraria kan men, na verwijdcren 
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van voedsel en drinkbakjes, neguvon 11 / 2% 
vernevelen. Bij ernstige besmettingen herhaalt 
men deze behandeling na een week. Dieren en 
planten kunnen in het terrarium bli jven. 

TEKEN 

Teken komen regelmatig voor op pas geim· 
porteerde slangen en landschildpadden (fig. I). 
Men verwijdert de teken na ze verdoofd te heb· 
ben met aether. Voor terrariumliefhebbers is als 
algemene maatregel aan te bevelen iedere verse 
import zorgvuldig te controleren op de aan· 
wezigheid van teken. Soms ontstaat er op de 
plaats waar de monddelen ingeboord zaten 
een kleine ontsteking, waardoor een bultje van 
enkele millimeters gevormd kan worden, dat 
lange tijd zichtbaa r kan blijven. 

MYASIS 

Myasis (ontsteking door vliegenlarven) komt 
voor bij landschildpadden. De vliegenmaden 
dringen door de l1Uid tot in de spieren, waarbij 
flinke verwoestingen kunnen worden aange
richt. 

Fig . 2. Natrlx tessellata, dobbelsteenslang, met zoge
naamde 'pokken ' op de ptaatsen die de pijltjes aan
geven. Ongeveer vijf maal vergroot. Foto : Zwa r t. 
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V66r de behandeling verwijdert men zoveel 
mogelijk de zichtbare maden en dekt daarna 
de wond geheel af met levertraanzalf. De over
gebleven maden verstikken doordat zij van de 
buitenlucht zijn a fgesloten. 

D ERMATOMYCOSEN 

Mycotische dermatitis (aantasting van de huid 
door schimmels) kan voorkomen. Afhankelijk 
van de soort schimmel wisselen de beelden. Bij 
schimmels die nauwelijks in levende weefsels 
doordringen, ziet men dat een of meerdere 
schubben bruin gekleurd zijn en een droog, 
dof, geplooid oppervlak hebben. Bij schimmels 
die wat meer neigen tot invasieve groei kunnen 
zich, behalve de genoemde veranderingen, ook 
zwell ing en roodheid voordoen doordat in de 
subcutis en soms zelfs in de spieren ontstekin
gen optreden. Soms blijven de ontstekingen 
beperkt tot kleine plekjes, soms zijn, zoals bv. 
bij de hierna te noemen schimmel , gro te ge
bieden of hele oppervlakken aangetast. De 
diagnose is in vele gevallen te stellen door on
derzoek van huidafbrabsels. 
Een schimmel die ernstige, vrij diepgaande ont
stekingen kan veroorzaken, is Rhizo fllts tm·hi-



z11s (Determinatie C.B.S. te Baarn); een schim
mel die af en toe oak sterk verzwakte mensen 
kan infecteren. 
Er zijn tot nag toe geen gelegenheden geweest 
om een therapie te proberen. Bij waterschild
padden ziet men wei eens een dof beslag van 
schimmeldraden op de huid. De diagnose is 
het gemakkelijkst te stellen als de dieren in een 
aquarium onder water zwemmen; daarbij 
waaieren de schimmeldraden uit. Tot nag toe 
zagen wij geen duidelijke nadelige gevolgen. 
Men kan de schimmels bestrijden door een 
dier dagelijks gedurende 20 minuten te baden 
in een lauwwarme oplossing van kaliumper
manganaat in een concentratie van 1 : 100.000. 
Na 3 tot 4 dagen zal het beslag verdwenen 
zijn. 

DERMATITIDEN 

'Pokken' is de naam waarmee in kringen van 
reptielenhouders een ziekte van slangen wordt 
aangeduid, waarbij witte, met vocht gevulde 
bobbeltjes op de huid ontstaan (fig. 2). Bij 
nader onderzoek blijkt dat tussen de intacte 
hoornlaag en de schubben een wit-achtige, 
soms vrij dunne, soms breiige massa van vocht 
en ontstekingscellen is opgehoopt. De schub
ben hebben een ruw oppervlak en overvulde 
bloedvaten schemeren door de overigens in
tacte onderste lagen van de epidermis heen. 
Microscopisch blijken er kleine ontstekings
plekjes te zijn met intercellulair oedeem. De 
oedeemvloeistof kan tot grotere blazen samen· 
vloeien. Bacteriologisch onderzoek van de 
blaasinhoud leverde geen difinitieve resultaten 
op. 
'Pokken' zagen wij tot nag toe vooral bij ring· 
slangen en hun verwanten. De ziekte treedt op 
als slangen permanent vochtig zijn. Geen 
slang, zelfs geen zogenaamde waterslang, kan 
er tegen permanent nat te zijn. In slangenter
raria moet steeds een absoluut droog gedeelte 
zijn, waarvoor men een plekje kiest waar de 
dieren graag blijken te gaan liggen. 
Behalve in terraria die verkeerd zijn aangc· 
legd, kunnen oak problemen optreden in te 
dicht bevolkte verblijven. In het laatste geval 
kruipt het ene dier na het andere uit de water
bak en sleept wat vocht mee. 
De risico's kan men verminderen door een 
goede aanleg. Gunstig is de waterbak te plaat
sen in een afgescheiden 'nat' deel van het ter-

rarium dat bv. met kiezelstenen bedekt is. De 
afscheiding tussen het droge en het · natte deel 
kan bestaan uit een glazen of metalen schotje 
dat met aquariumkit waterdicht vastgezet 
wordt. Nogmaals wil ik er de nadruk op leg
gen dat het er op aankomt in het terrarium 
een absoluut droog gedeelte te creeren, waar 
de dieren kunnen liggen. 
Therapeutisch is het noodzakelijk de 'pokken' 
te openen; het exsudaat te verwijderen en de 
wondjes te bestrooien met sulfapoeder, peni
cillinepoeder, aan te stippen met lugol of in te 
smeren met antibioticumhoudende zalven. 
Een vlot herstel kan men gunstig beinvloeden 
door injecties met vitamine A (al dan niet 
gecombineerd met extractum hepatis crudum 
en vitamine B complex). 
Onder invloed van het vitamine A treedt een 
'Hautungssturm' op, waarbij een slang met 
enkele dagen tussenpoos soms enkele keren 
vervelt. 
Bij een vlotte genezing zijn na de eerste vee
veiling nog kleine witte littekentjes op de 
schubben te zien, doch na de tweede of derde 
vervelling is er veelal geen spoor meer van 
over. 

ABCESSEN BIJ HAGEDISSEN 

Ontstekingen van de huid en daaronder ge
legen weefsels kunnen optreden in aansluiting 
op verwondingen. De wooden kunnen het ge· 
volg zijn van gevechten. 
Bij hagedissen, en wei speciaal bij anolissen en 
daggekko's, ziet men nogal eens zwellingen 
en open, met korsten bedekte ontstekingen aan 
de kop. Als er meerdere dieren samen in een 
bakje worden gehouden, kunnen er kleine epi
demieen optreden; onder bijzondere omstan
digheden bv. in laboratoria waar grate groe
pen dieren worden gehouden, kan de stertte 
aanzienlijk zijn. Behalve de kop, vormt ook 
de cloaak een voorkeurslocalisatie. Bij de clo
aak zien we vooral ontstekingen in de prepu
tiumachtige blinde zakjes van de copulatie-or
ganen waardoor, hetzij eenzijdig, hetzij beider
zijds een flinke, harde zwelling kan optreden. 
De copulatie-organen van mannelijke hage
dissen (en slangen) liggen nl. onderhuids ge
paard, ventraal, aan weerszijden van de me
diaanlijn in de staart. Als de copulatie-orga
nen geretraheerd zijn, vindt men in de achter
wand van het laatste deel van de cloaak twee 
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zakvormige uitstulpingen, waaraan zich de 
copulatie-organen aansluiten. 
De ontstekingen worden hoofdzakelijk ver· 
oorzaakt door PJefldomonaJ en Aeromonm· 
soorten. Soms voert de infectie in enkele dagen 
tot de dood, in andere gevallen nemen de lac· 
sics in enkele weken geleidelijk in omvang toe. 
De processen kunnen zich in de diepte uitbrei· 
den. Aan de kop kunnen abcessen op den duur 
zelfs tot in de schedelholte doordringen en de 
hersenen aantasten of wegdrukken. Bij de 
cloaak kunnen verspreide abcessen rond de 
nieren en bij het rectum worden gevonden. 
Generalisatie is eveneens mogelijk, waarbij ab· 
cederende ontstekingen en locale necrosen in 
de lever, het hart en de longen optreden. 
Prophylactisch is het belangrijk niet te vee! 
dieren tezamen te houden ; daardoor worden 
vechtpartijen voorkomen. Naar eigen ervarin· 
gen is het mogelijk een epidemic tot staan te 
brengen door de dieren over meerdere kleine 
groepen van bv. maximaal 5 styks te verdelen 
en de verblijvcn dagelijks te ontsmetten. 
Een behandeling kan eigenlijk aileen succes 
hebben bij dieren die enkele, gelocaliseerde ab· 
cessen vertonen. De abcessen kan men openen 
en met desinfectantia uitspoelen, waarna dage· 
lijks antibiotica kunnen worden geappliceerd. 
Als antibiotica komen in aanmerking: kanamy· 

Fig. 3. Lacerta pltyusensls met huidwoekeringen langs 
de bek, veroorzaakt door streptococcen. De maat· 
streepjes geven millimeters aan. Foto: Z w a r t. 
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cine, bv. de kanacilline-injector en polymixine 
( dat in kant en klare tubes te verk rijgen is in 
combinatie met terramycine (oxytetracycline)). 
Het is van belang ervoor te zorgen dat de ab· 
cesholte open blijft tot ze volledig volgegranu· 
leerd is. 
Naast de locale therapie kan men als alge· 
mene therapie antibiotica per os toedienen in 
de voor pluimvee gebruikelijke hoeveelheid per 
kg Iichaamsgewicht in de hoop kleine ont· 
stekingsprocessen elders in het lichaam te on
derdrukken. 

ONTSTEKINGEN VAN HET SCHILD Bl] 
SCH ILDPADDEN 

Deze kunnen uiteenlopende beelden vertonen. 
Door beschadiging kan bij landschildpadden, 
die bv. op een betonnen binnenplaatsje worden 
gehouden, de hoornlaag van het buikschild 
doorschuren, waardoor de Iederhuid bloot 
komt te liggen en tot bloedens toe verwond 
wordt. In dit stadium kan men het dier he!· 
pen door de wond te reinigen, te joderen en 
antibiotica te appliceren .Belangrijk is echter 
de oorzaak te verhelpen en het dier een ander 
verblijf met een zachte bodem te geven. 
Tee bevordering van de genezing kan men met 



Fig. 4. Streptococcen van Lacerta pltyusensls. De 
streplococcen zijn als korte rijen bolletjes te zien. 
Elk r ijtje is omgeven door een 'lege' (ongekleurde) 
kapsel. Giemsa kleuring. Vergroting 1000 maal. 
Foto: Zwart. 

leucoplast twee glijders van hout onder het 
buikschild aanbrengen, zodat het dier de eerste 
tijd niet met de buik op de grond komt. 
Waarschijnlijk vormen verwondingen de porte 
d'entree voor pathogene kiemen. Ontstekingen 
kunnen zich onder de hoornlaag gaan uitbrei
den. Bij voortschrijden van de ontsteking kan 
daarbij zelfs bet benige schi ld in het proces be
trokken raken. D aarbij kan zich een enkelc 
keer het eigenaardige fenomeen voordoen dat 
aan de rugzijde (waar het benig schi ld is op
gebouwd uit de verbrede ribben plus been
platen die in de huid zijn ontstaan) de been
platen van de huid loslaten van de verbrede 
ribben. Als bet proces verder voortschrijdt, kan 
de ontsteking tot in de lichaamsholte doordrin
gen. 
Gezien het risico dat een ontsteking bij schild
padden zich onder de hoorn laag uitbreidt, is 
het van belang bij een behandeling van be
schadigingen van de hoornlaag, of ze nu ge
infecteerd zijn of niet, aile loszittende hoorn
schil fers rigoureus en zeer nauwkeurig weg te 
snijden en a l bet necrotische weefsel te verwij
deren. Daarna kan men dagelijks antibiotica 
Iaten appliceren. 
H oewel wonden als littekens in het schild 
zichtbaar blijven, is vaak een behoorlijk herstel 
te verkrijgen. 

WRATTEN 

Deze kan men in verschillende vormen bij ha
gedissen vinden. 
Papillomen bij smaragdhagedissen (Lacerta 
viridiJ) komen regelmatig voor (Pot e I 
1960). Het zijn bruinachtige, droge wratten 
waarvan bet oppervlak vele kloven vertoont; 
zij worden ongeveer 2 mm hoog en kunnen 
wei 6-8 mm breed worden. De wratten kun
nen multipel voorkomen op romp en extremi
teiten. Histologisch ziet men een sterke plooi
ing van de epidermis, die bovendien verdikt is 
en bedekt met dikke lagen hoorn. Infilt ratie 
van ontstekingscellen ontbreekt. 
De etiologic is onbekend. Men krijgt af en toe 
de indruk dat de wratten besmettelijk zijn, 
doordat meerdere dieren in een verblijf ze heb
bt:u. Tul uog toe zagen wij geen sterfgevallen 
die met de wratten zouden kunnen samenhan
gen. 
Therapeutisch kan men onder (aether) nar
cose wratten op de romp in hun geheel uit de 
huid snijden of knippen, waarbij bet gave op
pervlak der onderliggende spieren te zien komt. 
Na hechting genezen de wondjes in 10-14 cia
gen. De littekens worden bi j elke volgende vee
veil ing kleiner. 
Wratten die minder gemakkelijk te opereren 
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zijn (bv. op een gewricht, voet of teen) kan 
men behandelen met AgN03, bv. door het op
pervlak wat vochtig te maken en daarna in te 
wrijven met een lapisstift. Na enkele behan
delingen zal de gehele wrat uit de huid vallen 
waarbij de onderliggende spieren bloot komen 
te liggen. 
Regelmatig 2 x per week insmeren met podo
phyllinezalf leek een redelijk verwekend effect 
op de wratten te hebben, doch de dieren ver
toonden duidelijke pijnreacties. Men moet de 
zalf uitsluitend op de wratten aanbrengen. 

WRATACHTIGE HUIDAANDOENINGEN 

W ratachtige huidwoekeringen langs de lippen 
en in het verloop van de femoraalklieren ( een 
reeks van huidklieren aan de binnenachterzijde 
van de dij van hagedissen die als een lijst te 
zien is) zijn bekend van verschillende kleine 
hagedissen zoals Lacerta pityrisensis, L. nmra
/is, L. tri/ineata en L. viridis maar ook bij Ca
/otes sp. Langs de mondranden kan een soms 
glazig doorschijnende (fig. 3), soms wat bruin
achtig ingedroogde zoom van gewoekerde epi
dermis te vinden zijn. Histologisch vertoont de 
epidermis lijsten en plooien, terwijl het onder
liggende bindweefsel tamelijk losmazig is en 
wat infiltraat van lymphocyten vertoont. De 
aandoening wordt veroorzaakt door strepto
coc-achtige micro-organismen, waarvan de ke
tentjes omgeven zijn door dikke, mucopolysac
charidrijke kapsels. Er treedt een sepsis op zo
dat de micro-organismen overal in aile orga
nen te vinden zijn; soms in enorme aantallen. 
De ontstekingsreacties in de organen zijn ge
ring. De verwekkers zijn te vinden in afkrab
seltjes van de laesies die op een voorwerpglas 
worden uitgewreven en volgens Giemsa ge
kleurd (fig. 4). Histologisch verkrijgt men in
drukwekkende beelden na P.A.S.-kleuring. 
De infectie verspreidt zich langzaam onder de 
inwoners van een terrarium. N a experimentele 
besmetting kunnen proefdieren reeds na een 
week aan de sepsis te gronde gaan zonder dat 
er huidafwijkingen zijn waargenomen. Karak
teristieke huidlaesies zagen wij na ongeveer 2 
maanden optreden. 
Af en toe komen in terraria ook spontane 
sterfgevallen voor zonder huidafwijkingen; bv. 
bij anolissen. 
Er zijn aanwijzingen dat wekenlange dagelijk
se behandeling met kanacilline (kanamycine 
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+ penicilline, in de handel bv. als (uier) in
jector) per os gunstige resultaten kan opleve
ren. 

SUMMARY 

This is the first article in a series, gJVmg a 
review of the diseases of reptiles. The series 
was first published in 'Diergeneeskundig Me
morandum' 17, 1970, which is already out of 
print. 
A plea is first made to everyone to keep a 
restricted number of specimens of only one or 
two reptilian species in one terrarium, to en
sure optimal circumstances and care for the 
individual animal. Further the article deals 
with diseases of the skin. 
Mite-infections may cause apathy and loss of 
appetite and general condition. Amaenia is a 
real hazard. Therapy with neguvon (Bayer) 
as a 0.2% bath proved to be very effective. 
Ticks and invasion of fly larvae (myasis) may 
occur. 
Dermatomycosis may cause either superficial 
affection of scales or penetrating infections. 
Pocks (see fig. 2) is a common name for local 
intradermal accumulations of pus in snakes, 
which may appear in a humid environment. 
Providing an absolutely dry place, opening the 
lesions and dosing with vitamin A are essen
tial for a successful cure. 
Abcesses in lizards in the head- and cloacal 
region are most often caused by Psertdomonas
infections. Avoiding overcrowding is an im
portant prophylactic measure since it prevents 
transmission of infections by fighting. 
Papillomatous skin-lesions on the lips and the 
femoral glands in Lacertidae are characteristic 
but not certain features of an infection with 
encapsulated streptococci (fig. 3 and fig. 4). 
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