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D. VIsser 
Kattegat 40, Zaandam. 

Het bouwen en inrichten van een kas voor het 
houden van terrariumdieren 

lngezonden april 1971. De heer Visser plait voor 
het bouwen van een kas voor het houden van terra
riumdleren. Men kan daarvoor tweede-hands materi
alen gebruiken en hem zelf optrekken, zodat de kos
ten beperkt blijven. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - het glashuis - het 
bassin en de fundering - de bouw van de kas -
de inrichting - pleidooi voor het glashuis - sum
mary. 

INLEIDING 

In ons maandblad wordt nauwelijks gesproken 
over de mogelijkheden die een kas biedt, altijd 
heeft men het weer over het kamerterrarium. 
Een terrarium in de woonkamer kan een groot 
genoegen zijn, iets dat de hele familie dan ook 
rijkelijk ondervindt. Doeh als je de dieren die 
je hebt eens goed in hun doen en Iaten volgt, 
kom je al gauw tot de slotsom dat sommige, j a 
zelfs vele dieren, eigenlijk te klein gehuisvest 
zijn. Ik bemerk dat niet aileen bij mijn eigen 
kamerbak, maar ook bij anderen. Men denkt 
m.i. te makkelijk: een beestje van 20 em kan 
wei in een bakje van 30 bij 20 bij 20 em. Ver
standiger mensen nemen wat grotere bakken 
of zelfs echte bouwseis van 150 em lang, 50 
em diep en 150 em hoog. Zeer aanbevelens
waardig, maar wanneer men daar leguanen 
in plaatst die lengten bereiken van 1 meter en 
meer schiet men er niet veel mee op. Het is 
duidelijk dat deze dieren in dit soort kleine 
terraria niet uit de weg kunnen. Mede door het 
geregeld 'met de hand voeren' worden zij vette 
bewegingloze hoopjes viees! 

HET GLASHUIS 

De oplossing is de kas, of zoals dr. K I i n g e 1-
h o f f e r het noemt, 'das Glasshaus'. Het glas-

huis biedt een grote hoeveelheid mogelijkhe
den: meerdere ruime bakken naast en aan el
kaar, een grote ruimte voor reuze reptielen zo
als leguanen, varanen, krokodillen etc., of beide 
tesamen, hetgeen wij bij ons aehter in de tuin 
gecreeerd hebben. 

Het gebouw meet 4 bij 4 meter in omtrek en 
is op het hoogste punt 2,50 meter hoog. De 
gehele ruimte heb ik in tweeen gedeeld, zodat 
twee afdelingen van 2 bij 4 meter werden ver
kregen. De rechter afdeling heb ik ingericht 
als Columbiaans regenwoud, met grote stuk
ken boom waarop bromelia's en andere epi
fyten groeien, en voorzien van een waterbas· 
sin van cement in driehoekige vorm met de 
maten 2,50 bij 1,80 bij 1,50 meter en op het 
diepste punt 60 em. 

HET BASSIN EN DE FUNDERING 

Het driehoekige bassin ligt achteraan, onge
veer 50 em van de zij- en achtermuur. De re
pen grond tussen de twee kanten van de drie
hoek en de muren heb ik mee geeementeerd, 
zodat het water ongeveer 10 em hoog kan over
lopen, waardoor met mos, gras en spagnum 
een soort moeras geimmiteerd wordt; de voor
ste (tevens langste) kant van het basin is 15 
em hoger gemaakt. V 66r de bouw van het glas-
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Fig. 1. De zelfgebouwde kas gezien vanuit het woon
huis. Op de voorgrond rechts een buitenterrarium 
voor Europese amflblelin en reptielen. 
Foto : Vi sse r. 

huis hebben wij dit bassin reeds aangelegd. 
We hebben daartoe een kuil in de grond ge
spit, deze langs de kanten aangestampt met 
puin (stukken steen, dakpan etc.) en daarna 
met een laag van ongeveer 3 em cement aange
smeerd, zodat na twee dagen het bassin kant 
en klaar was. Het water client 3 a 4 keer vee
verst te worden om de giftige stoffen uit het 
cement te verwijderen. Hierna wordt een proef 
gedaan door enkele guppies in het water te 
Iaten zwemmen. Als deze blijven Ieven is de 
bak in orde. 
Na het bassin hebben wij de grondlijn van 4 
bij 4 meter uitgezet met touw, waarna een 
greppel werd gegraven van ongeveer 10 em 
diep en net zo breed als een gewone troitoir
tegel. Op dit soort tegels komt de hele funde
ring van het glashuis. Er hoeft nog geen reke
ning te worden gehouden met de deur. Nadat 
de tegels netjes horizontaal zijn neergelegd en 
vastgestampt, begint het metselen van een 
muurtje tot 50 a 80 em hoog. Hiervoor kan 
gerust oud materiaal gebruikt worden, bv. 
oude stenen, puin, stukken kei, enz. Het is vee! 
doeltreffender wanneer het muurtje al vast 
wat levendigheid bezit en niet zo strak en stijf 
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is opgebouwd. Dit neemt echter niet weg dat 
de bovenste laag recht, egaal en horizontaal 
moet zijn. 

DE BOUW VAN DE KAS 

Tot nog toe heeft deze hele actie ons we1mg 
geld gekost: 10 a 12 gulden aan cement en on
geveer 5 gulden aan zand. Doch nu zijn we 
zover dat met hout en glas ons glaskasteel 
moet worden verwezenlijkt. Dit gaat geld kos
ten, jazeker, maar niet zoveel als u denkt. Ons 
glashuis (4 bij 4 bij 2,5 meter) heeft aan glas 
en hout niet meer dan f 240,- gekost! Twee
de-hands weliswaar; met nieuw materiaal bent 
u duizenden guldens kwijt en is het voor de 
gewone man echt niet te doen. 
In Rotterdam en omstreken zijn vee! hande
laars in tweede-hands broeikassen. Men belt er 
een paar op en de voordeligste wordt gevraagd 
een lading glas en hout te brengen. Wij had
den geen vrachtwagen om het te halen, dus 
lieten wij het door het bedrijf zelf brengen; 
dit kostte f 80,- (van Rotterdam naar Zaan
dam). Mensen die dichter in de buurt van 



Rotterdam wonen, of die eigen middelen heb
ben zo'n lading op te halen, zijn alweer goed
koper af. 
Ik wist in het geheel niet hoe de lading er uit 
zou zien, maar toen de auto voor de deur 
stond was dat snel bekeken. Acht dikke hal
ken van 15 bij 5 em en 4 meter lang, 2 zoge
naamde nokbalken, ongeveer 80 zogenaamde 
roeden, 6 stutbalken van 150 em lang en 3 
kisten glas. Het hout leek anvankelijk nogal 
slecht, maar dat viel bij nader inzien best mee. 
Het hout was nl. geimpregneerd en verschil
lende roeden en balken waren reeds enkele 
malen geschilderd. Dat bespaarde mij de moei
te van het schilderen. 
N a het afladen werd direct met de bouw be
gonnen. Eerst werden 4 balken van 4 meter op 
het reeds klaarstaande muurtje gelegd en met 
L-vormige hoekijzers aan elkaar geschroefd. 
Dit vierkant zou de fundering van de rest van 
het glashuis worden. Direct daar bovenop wer
den weer 4 balken op dezelfde manier bewerkt, 
waardoor een tweede vierkant ontstond. Dit 
werd vervolgens aan een kant omhoog gedrukt 
en zo gehouden door onder twee hoeken twee 
stutbalken te zetten, waarna de andere kant 
omhoog gedrukt werd. Dit was oppassen, want 
het hele geval stond erg wankel, en moest dan 
ook door mijn vrouw en twee zoons stevig 
vastgehouden worden. Ik sloeg nu lange spij
kers door de stutbalken aan het vierkant, ho
ven en beneden. Op twee tegenover elkaar lig
gende zijden werden nog eens een derde en 
een vierde stutbalk aangebracht om het hoog
ste punt van het dak te kunnen dragen. Daar
na spande ik kruislings touw, zodat mijn ge
zin uit zijn benarde positie kon worden bevrijd. 
Nu werd bepaald waar de deur zou moeten 
komen en op die plaats begon ik de roeden 
(latten waarin het glas later zou komen) tus
sen het onderste en bovenste vierkant vast te 
spijkeren op onderlinge afstand van de breedte 
van het glas. Voor dat ik helemaal rond was 
werden eerst nog verschillende boomstronken 
in het bouwsel gebracht, omdat die later niet 
meer in hun geheel door de deur zouden kun
nen. Daarna werd de onderste nokbalk tussen 
twee tegenover elkaar liggende balken van het 
bovenste vierkant gespijkerd, juist op de plaats 
waar de twee extra stutbalken zaten. Daarna 
werd met behulp van drie bijgeleverde kleine 
balkjes van 50 em de tweede en hoogste nok
balk aangebracht, alvast op zijn plaats gehou
den door aan weerszijde twee roeden te spijke-

ren. De roeden voor het dak moeten ongeveer 
50 em Ianger zijn dan het glashuis zelf, zodat 
ze iets oversteken, om er later, als het glas er 
in zit, een regengootje onder te kunnen aan
brengen. De dakroeden werden bevestigd en 
er kon worden begonnen met het inzetten van 
het glas. Eerst werd oude stopverf verwijderd, 
waarna nieuw werd aangebracht. Vervolgens 
werd het glas overlappend van beneden naar 
hoven klem gespijkerd. De spijkertjes worden 
aan de zijkanten in de roeden geslagen, zodat 
ze het glas in de stopverf drukken. Als dit 
klaar is kunnen we beginnen met het afwer
ken. Gaatjes stoppen, eventueel aan de buiten
kant ook stopverf aanbrengen tegen het lek
ken. Lekken doet de kas het eerste halve jaar 
toch, daarna is de zaak dichtgealgd. Tussen 
naden en kieren groeit namelijk alg, waardoor 
alles zich langzaam hermetisch afsluit, ook de 
overlappingsstukjes van iedere glasplaat op de 
andere. Dus tochtvrij! 
De bouw heeft ons een weekend gekost, het 
afwerken nog een paar weken. Al met al echt 
niet zo erg als het er in het begin uitziet. Hout 
en glas worden geleverd naar de maat die u 
bepaald. Bij ons was bet zo dat wij nog glas 
en roeden over hadden om binnen een tussen
muur te maken, ook weer voorzien van een 
funderingsmuurtje. Zo snel gemaakt als hier 
neergeschreven is het natuurlijk niet. Ik wil 
met dit artikel ook geenszins een volledige 
handleiding geven voor bet bouwen van een 
glashuis; aileen een aanmoediging voor hen 
die er de ruimte en de tijd voor hebben. 
De ruimte zal meestal een probleem zijn, ver
moed ik. Mijn vrouw dacht van haar 9 meter 
tuin niet veel meer over te houden. Maar als 
wij in de winter over de met sneeuw bedekte 
tuin in ons weelderig groeiende oecwoud kij
ken ( op sombere dagen verlicht door twee 
T.L.-buizen) dan hebben mijn vrouw en ik van 
die 4 meter minder tuin geen spijt! Wij heb
ben er immers een altijd groene tuin bij! 

DE INRICHTING 

De grote afdeling wordt verwarmd door een 
oliekachel die in het vertrek zelf staat en voor
zien is van 6 meter gegalvaniseerde kachelpijp 
langs de wand, om meer warmte-spreiding te 
krijgen. De resterende 4 meter gaat het dak 
uit. Met waslijn hebben wij de hoge pijp vast 
gezet tegen de wind. De pijp moet flink hoog 
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Fig. 2. Het deel van het glashuls dat als Columbiaans 
bos is ingericht, en dat ondermeer wordt bevoikt met 
Iguana, Basi Ileus en Ameiva. Foto : Visser. 

hoven het dak uitkomen, omdat er zieh anders 
vervelende eomplicaties kunnen voordoen met 
zgn. snorrelwinden van omringende huizen of 
andere gebouwen. 
Langs de wanden in de andere helft van het 
glashuis heb ik 5 ruime terraria ingerieht. De 
eerste is een woestijnterrarium van 2 meter 
lang, 1 meter diep en 1,80 meter hoog. Daar
naast een Afrikaans boslandsehap in een bak 
van 1,50 bij 0,75 bij 1,80 meter. Aehterin de 
afdeling over de volle breedte (2 meter) een 
Afrikaans berglandsehap in een bak van 40 em 
diep en 1,80 meter hoog. Aan de andere wand 
tegenover de eerstgenoemde terraria een smal
le, hoge bak voor gekko's uit Thailand, maten: 
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30 em diep, 1 meter breed en 1,80 meter hoog. 
Daarnaast een lndiseh oerwoud in een bak 
van 1,80 bij 0,70 bij 1,80 meter. D e woestijn
bak wordt Mexieaans ingericht. In de Afri
kaanse bak zitten reeds Mabouia en in de 
grote Columbiaanse afdeling zitten Iguana, 
Basilicus, Ameiva, versehillende watersehi ld
padden, en visjes uit het Orinoeo-gebied. 
Voorts vliegen er enkele Zuid-Amerikaanse 
vogels in dit stukje imitatie-oerwoud rond. Wij 
hebben naast de ingang een bankje neergezet 
zodat men, als men hierop zit, eeht een beetje 
het idee krijgt in een jungle te vertoeven. Dit 
idee wordt dan nog geeompleteerd door bet 
zien en horen van een waterval, die uit een 



rots achter in de afdeling te voorschijn komt, 
en met veel gekletter neerkomt in het bassin. 
De watercirculatie wordt verkregen door een 
pompje van een centrale verwarmingsinstal
latie. Het water komt via een filter ( oude 
nylonkous met watten) door een slang uit het 
bassin in de pomp, dan via een slang omhoog 
(tussen stenen door in de rotspartij) en ver
volgens naar beneden, na een stroompje te 
hebben gevormd op een overhangend stuk lei
steen. Uit dit stroompje wordt door leguanen 
en vogels graag gedronken. 
De ruimte leent zich, mede door de kachel, 
uitstekend voor het kweken van voedseldieren 
en ook voor het stekken van plantjes. Men zet 
de plantjes die bodemwarmte nodig hebben 
eenvoudig met behulp van een stukje blik op 
de kachelpijp, die uiteraard op verschillende 
plaatsen verschillende temperaturen heeft. De 
kleine bakken in de andere afdeling worden 
apart verwarmd door elektrische stroom via 
elementen, gloeilampen, etc. 
Ons glashuis staat nu zo'n half jaar. De Afri
kaanse bak is klaar; ook het Afrikaanse berg
landschap is reeds voorzien van fauna en flora. 
Deze bak wordt zelf niet verwarmd en is wat 
temperatuur betreft afhankelijk van de warmte 
in het vertrek. Toen het in december en jan
uari vroor was het in dit terrarium ongeveer 
5 tot 10° C. Hierin heb ik een mannetje en een 
vrouwtje Chameleo jacksoni de winter door Ia
ten brengen, wat ze fantastisch gedaan heb
ben. Bij 5° C werden nog rustig vliegen en 
meelwormen 'geschoten'. Ook de zgn. gekko
bak is klaar, aileen de tokkeh's die ik hiervoor 
wil hebben zijn nog niet in mijn bezit. Met de 
bouw van het Mexicaanse woestijnterrarium 
en de Indische regenwoudbak moet nog wor
den begonnen. 

PLEIDOOI VOOR EEN GLASHUIS 

Graag wil ik benadrukken dat een ieder die 
de kans heeft een glashuis, van welke maat 
dan ook, te kunnen plaatsen in tuin of elders, 
zich niet moet Iaten afschrikken door finan
ciele of technische consequenties, want die 

kunnen worden opgelost. Een rekensommetje 
leert u gauw genoeg hoever u financieel kunt 
gaan. Technische problemen bij het bouwen en 
inrichten van een glashuis wil ik graag mee 
helpen oplossen, komt u maar even bij mij 
fangs of schrijf. AI mijn ervaring met bouw en 
inrichting deel ik u gaarne tot in detail mee. 
Mits het niet ongelegen komt wil ik u ter 
plaatse komen helpen. 
U zult wei gemerkt hebben dat ik een fana
tiek voorstander ben van deze manier van die
ren houden. Zelfs een glashuisje v~n 2 bij 2 

meter kan voor plant en dier, en niet te ver
geten voor u die het bouwt, een waar genot 
zijn. Er is niets fijners dan je dieren en planten 
de ruimte te kunnen geven. 
Tot nog toe heb ik als voorbeeld het losstaan
de glashuis genomen, maar het is ook heel 
goed mogelijk een dergelijk bouwsel tegen een 
of twee muren van huis of schuur aan te bou
wen. Dan client men wei rekening te houden 
met de stand van de zon. 

Tot slot wil ik nog zeggen dat het mijn stre
ven is plant en dier zoveel mogelijk wei te 
doen, door voor hen in het glashuis een om
geving te scheppen die zo dicht mogelijk de 
natuurlijke benadert. Ik weet dat dit artikel 
onvolledig is, daarom hoop ik vragen, sugges
ties en kritiek te mogen ontvangen. 

SUMMARY 

The author believes that often too little space 
is given to the inhabitants of terrarium in liv
ingrooms. He advices therefore the construc
tion of a small hot-house for keeping reptiles. 
One could use second-hand materials to cut 
costs. 
He describes the construction of his own hot
house, which measures 4 by 4 meters and has 
a height of 2.50 meters. It is to be seen on fig. 
1. 
Large animals (lg11ana) and fast animals ( Ba
silicru) are given the freedom of the hot-house. 
Smaller reptiles are kept in large terrariums 
which are placed within the hot-house. 
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P. Zwart 
Rijksuniversiteit te Utrecht, Faculteit der Oiergenees
kunde, afdeling Ziektekunde Bijzondere Dleren, Bilt
straat 172, Utrecht. 

Ziekten van reptielen II: aandoeningen van de 
ogen, de oren, de mondholte en de longen 

Voor het eerst gepubllceerd In Dlergeneeskundig 
Memorandum 17, pp. 125-181. Cit tljdschrlft, uitqege
ven voor de dierenartsen door de farmaceut1sche 
industria, is niet meer verkrljgbaar. 
Dr. Z w a r t geeft een overzicht van ziekten, die zich 
bij reptielen kunnen voordoen en van de gangbare 
therapieen. Cit overzicht verschijnt in zes delen in 
Lacerta. De tekst is vrljwel dezelfde als die in Dier
geneeskundig Memorandum, het aantal lllustraties is 
uitgebreid. 
lnhoudsoverzicht: oogaandoeningen - middenooront
steking - de mond - dwangvoederen - mondvuil bij 
slangen - trauma van de mond - longontstekingen -
longontsteking door bacteriele infecties - longont
steking door longworminfecties - milieu-invloeden en 
andere oorzaken -summary- literatuur. 

OOGAANDOENINGEN 

Tranende ogen komen bij landschildpadden 
veelvuldig voor. Meestal ziet men dieren waar
van de ogen diep in de kassen liggen, terwijl 
zich op de cornea tussen de oogleden vocht be
vindt dat over de wangen een vochtig spoor 
veroorzaakt. Soms is er vuil en zand in het 
vocht vastgekoekt. Naar mijn mening is het 
tranen van de ogen bij landschildpadden een 
verschijnsel dat hoofdzakelijk optreedt bij die
reo die in zeer slechte conditie zijn; overwe
gend door zware worminfecties. Bij de therapie 
kan men naast de locale therapie algemene 
ondersteunende maatregelen nemen zoals: in
jectie met multivitaminepreparaten, bv. met 
vitamine A en D gecombineerd, terwijl daar
naast het lyophiel gedroogd B complex kan 
worden geinjicieerd. Het lijkt geindiceerd om 
te allen tijde een wormkuur tegen de veel 
voorkomende Ascaroidea en Oxyuren te geven 
(piperazine-adipaat per os of tetramizole per 
injectle). 

Ontstoken ogen bij moerasschildpadden zijn in 
verreweg de meeste gevallen het gevolg van 
vitamine A-gebrek. Hierop zal nader worden 
ingegaan in een volgende aflevering over defi
cientieziekten. 

Traumata en infecties kunnen de oorzaken zijn 
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van oogafwijkingen. Bij infecties kunnen ab
cesjes aan de oogleden of een diffuse conjunc
tivitis, dan wei meer of minder diepgaande 
ontstekingsprocessen optreden. Een enkele maal 
treedt een panophthalmitis met phtysis bulbi 
op. Aangezien men bij infecties vaak tevens 
ontstekingsprocessen in andere organen vindt, 
is het geindiceerd naast de locale therapie een 
algemene therapie met antibiotica in te stellen. 

MIDDENOORONTSTEKING 

Het trommelvlies ligt bij reptielen vrijwel in 
een vlak met de huid van de schedel. Een uit
wendige gehoorgang ontbreekt. Bij een vervel
ling wordt ook de oppervlakkige hoornlaag 
van het trommelvlies (en van de ogen) afge
stoten. Middenoorontsteking is de enige afwij
king aan de :oren die tot nog toe waargenomen 
werd. Daarbij kan, door ophoping van etter in 
het middenoor (fig. 1) een eenzijdige of bei
derzijdse zwelling (bij landschildpadden iets 
caudaal halverwege de verbindingslijn tussen 
oog en mondhoek) optreden. 
Men kan het trommelvlies insnijden, de etter 
verwijderen, de abcesholte uitspoelen en anti
biotica appliceren. Etter die zich later weer op
hoopt, moet weer worden verwijderd. 
Aangezien het gehoor van reptielen, en in het 
bijzonder van schildpadden, uitermate slecht is 



ontwikkeld, is het belangrijkste de infectie de 
baas te worden. 

DEMOND 

De bouw van de mond is bij de d iverse rep
tielen zeer verschillend. Een schildpad heeft 
een snavel-achtige bek; bij het bijten worden 
voedseldelen afgesneden door de scherpe, als 
een schaar langs elkaar glijdende hoorn ranaen 
om daarna wat geplet en gekneusd te worden 
tussen de hoornpla ten die liggen op de plaats 
van de tandenrijen van andere-reptielen. 
Bij sla ngen zijn de 6 rijen (4 rijen hoven in de 
mond) naar achteren gerichte tanden te ver
gelijken met haken waarmee het dier zich in 
zijn prooi vastzet, om zich zelf daarna over de 
prooi heen te schuiven. De tanden van slangen 
worden herhaaldelijk gewisseld. Het wisselen 
is soms een verbazingwekkend proces, als gif
ta nden met een centraal kanaa l weer aange
sloten moeten worden op de afvoergang van 
de gifklier. 
Bij hagedissen en krokodi llen sluiten de tan-

Fig. 1. Testudo graeca met mlddenoorontsteking. 
Onder het opbollende trommelvlles heeft zich etter 
opgehoopt. Foto: H o o r n, Rijksmuseum van Natuur
lijke Historie, Leiden. 

den van hoven- en onderkaak vrij goed ineen, 
zodat zij geschikt zijn voor het verbrijzelen en 
verscheuren van bet voedsel. 

DWANGVOEDEREN 

Dwangvoederen ( K 1 i n g e 1 b o ffer, 1955) 
is een tecbniek die bij reptielen veel wordt toe
gepast. In vele geva llcn willcn slangen, hage
dissen of scbildpadden. ondanks scbijnbaar 
gunst ige omstandigbeden, zoa ls voldoende 
warmte en voedsel, gedurendc enkele weken 
niet eten. Dat beboeft op zich zclf niet op een 
ziekte te wijzen. In vee! geva llen berust bet op 
eigenaa rdige gewoonten of voorkeuren van een 
d ier. Het ene eet bet liefst vroeg in de morgen, 
het andere in de avondschemering, weer ande
re eten aileen a ls ze niet worden gestoord, ter
wijl het ook mogelijk is dat een dier pas toe
bapt als bet andere zict eten. De eigenaar 
client dus van a lles te probcrcn om de gc
woonten van zijn dicr tc leren kcnnen en te
vcns ecn zo groot mOJ:;elijkc variatie in bet 
voedsel te brengen. 
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Met dwangvoederen begint men voor het dier 
duidelijk vermagert. Men voert kleine porties 
van Iicht verteerbaar voedsel; bv. geklutst 
rauw ei, gemalen vlees (babyvoeding-Nutricia) 
of stukjes vlees. De eerste twee kan men in
brengen met een spuit met stompe canute of 
met een clysteerspuit die goed is ingevet. Voor
al bij slangen en schildpadden die voedsel vrij 
gemakkelijk weer u itbraken, is bet van belang 
kleine hoeveelheden te geven en ze diep in de 
keel of liefst in de slokdarm in te brengen. Iiij 
schildpadden is bet vaak moeil ijk hen achter 
de kop te pakken, opdat de hats gestrekt wordt 
om zodoende bet risico van beschadiging van 
de slokdarm te verkleinen. Wanneer een schild
pad namelijk zijn hals intrekt, ligt deze in een 
verticale of (bij halsbergers) horizontale bocht, 
die door de slokdarm gevolgd wordt. 
Soms kan het maanden duren voordat een rep
tiel weer zelfstandig gaat eten. In dergelijke 
gevallen is het goed extra vitaminen en mine
ralen met bet voer toe te dienen. 
Om de conditie van een dier dat niet wil eten 
te verbeteren, kan men per injectie eenmaal 
een depot van vi tamine A en herhaaldelijk vi
tamine B-complex, extractum hepatis crudum 
en desgewenst eiwithydrolysaat met electroly
ten (aminoplex 5 ml per 100 g, 2 maal per 
week) toedienen. 

Fig. 2. Testudo hermannl. E6n long is klein gewor
den en uitgeschakeld ; waarschljnlljk een gevolg van 
een longontsteking 3 jaar tevoren. Foto : Zwa r t. 
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MONDVUIL BIJ SLANGEN 

Met "mondvuil' of 'mondrot' worden necroti
serende stomatitiden bij slangen aangeduid. 
De allereerste verschijnselen zijn fijne bloe
dinkjes op het mondsli jmvlies, later gevolgd 
door ophoping van wat necrotisch materiaal 
rond de tanden. 
Doordat de tanden van slangen in slijmvlies
zakjes liggen, kan een eventuele infect ie zich 
in deze nissen van slijmvlies gemakkelijk hand
haven en uitbreiden. 
Bij de acute vorm verloopt de ontsteking fleg
moneus; er treedt een diffuse hyperaemie op; 
door oedeem en ontstekingsinfiltraat zwellen 
de weefsels ; bloedvaten die dicht onder het 
epitheel gelegen zijn kunnen thromboseren. De 
infectie kan gemakkelijk generaliseren en het 
dier kan bij een dergelijk acuut verloop in 
enkele dagen sterven. Deze acute vorm van 
mondvuil werd onderkend door B u r t s c h e r 
(1931). 
Daarnaast onderkende hij de chronische vorm. 
Daarbij sluit de bek zich niet meer. De slijm
vlieszakjes rond vele tanden raken gevuld met 
geelachtige, kaasachtige necrosemassa's, die 
soms boven de tanden tot een dik plakkaat 
samenkoeken. Soms vindt men vee! slijm in de 
bek. Geleidelijk kan het proces, dat meestal 



Fig. 3. Testudo hermann!. Doorsnede door de grote 
long van fig. 2. De bronchien zijn ontstoken (als witte 
banen zlchtbaar). Het overige longweefsel is te com
pact. Beeld van een vrij langzaam voortgaande long
ontsteking. Het dier toonde enkele weken voor de 
dood weer opnieuw ademhalingsmoeilijkheden. 
Foto : Zwart. 

voor in de bek begint (een enkele maal gaf de 
anamnese aanwijzingen dat het proces begon 
na trauma, bv. doordat een slang in gaas beet, 
waarachter een prooi zat), zich uitbreiden tot 
in de omgeving van de tracheaal opening en 
het keelgat. Vanuit de mondholte kan het pro
ces zich verspreiden. In de darm kan een hef
tige necrotiserende enteritis ontstaan; waar
schijnlijk doordat necrosebrokken en slijm
massa's met verwekkers worden ingeslikt. D e 
longen kunnen ontstoken raken, mogelijk door 
binnendringen van verwekkers via de trachea. 
In de lever en in andere organen kunnen ont
stekingsprocessen ontstaan. 
De etiologie van mondvuil is nog niet afdoen
de opgehelderd. Met zekerheid kan echter 
worden gezegd dat bacterien uit de groep 
Pseurlomo1utJ en Aeromo11as een belangrijke 
rol spelen. 
De therapie zal er op gericht moeten zijn mede 
de Pseudomonas en Aeromonas-achtige bacte
rien te bestrijden. Men zal beginnen de necrose
massa's voorzichtig maar zorgvuldig te verwij
deren. Over het algemeen gaat dat met enige 
bloeding gepaard. Daarna kan men de bek 
eventueel verder reinigen met waterstofsuper
oxyde 3 o/o. Als antibioticum komt vooral poly-

mixine-B in aanmerking (eventueel in de vorm 
van tubes terramycine + polymixine-B) en in 
mindere mate kanacilline. Seide kunnen dage
lijks in de bek op de ontstoken plaatsen ge· 
appliceerd worden. 
Zeer gunstige ervaringen werden door ons op
gedaan met dagelijkse mondspoelingen met 
aangezuurd water. Dit water met een pH van 
ongeveer 2,6 werd verkregen door aan een 
liter water 6 ml HCI I normaal toe te voegen. 
Na grondig uitspoelen kan men dan het anti
bioticum aanbrengen. 
Algemene ondersteunende maatregelen zijn: 
herhaalde injecties met vitamine B complex 
(bij voorkeu r verse oplossing van lyophiel ge
droogd davitamon B complex), een vitamine 
A-injectie en bestrijding van eventuele worm
infecties met tetramisole in een dosering van 
10 mgfkg lichaamsgewicht. Uitgedroogde die
ren geve men fysiologisch NaCI of liever nog 
een eiwithydrolysaat, zoa ls aminoplex intrape
ritoneaal. De behandeling met antibiotica client 
te worden voortgezet tot het dier geheel is ge
nezen. Mocht daarna het d ier nog niet zelf· 
standig gaan eten, dan client men te gaan 
dwangvoederen. 
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Fig. 4. Python sebae. Ontsteklngshaard (pijl) in een 
wandje tussen twee longcrypten {C). Aan de lumen
zljde (L) van de long de (normale) wrongen van glad 
spierweefsel (S). Micro-opname, 40 maal vergroot. 
Foto: Zw a rt. 

TRAUMA VAN DE MONO 

Bij vele reptielen in terraria ziet men dat de 
snuit beschadigd is doordat de dieren hard te· 
gen de glaswanden aanrennen. Op den duur 
kan er door bindweefseltoename en herhaald 
trauma een chronisch deformerend proces ont· 
staan. 
Herhaaldelijk raken dergelijke plekken ontsto· 
ken. De ontsteking kan zover voortschrijden 
dat de beide onderkaaktakken geheel los van 
elkaar raken, waarbij het kale bot uit de wond 
kan steken. In zulke geva llen moet de wond 
worden schoongemaakt; afgestorven beenres· 
ten moeten worden verwijderd. Door een an· 
dere aan leg van het terrarium zou men kun· 
nen proberen de oorzaak weg te nemen. Oat 
chronisch deformerende processen na trauma 
aan de bek echter niet bij voorbaat hopeloos 
zijn, blijkt uit een bericht van CIa r k ( 1967), 
waarbij een schildpad met onderkaakfractuur 
ter behandeling werd aangeboden. De randen 
van de bek waren reeds ver en onregelmatig 
doorgegroeid. De randen werden bijgezaagd en 
bijgeknipt. Voedselresten werden uit de bek 
verwijderd. De onderkaaktakken werden, na· 
dat er een gaatje in was geboord, met een 
roestv rijstalen draad naar elkaar toegetrokken. 
Na enkele dagen kon bet dier weer behoorlijk 
eten en na een half jaar werd de draad ver· 
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wijderd. lngrepen van deze aard client men 
door een dierenarts te Iaten verrichten. 

LONGONTSTEKI NGEN 

Pneumonieen komen regelmatig voor. 
Klinisch zijn ze veela l pas in een vrij laat 
stadium merkbaar. Bij schildpadden komen er 
vaak vochtblaasjes uit de neus. Waterschild· 
padden die aan een longontsteking lijden Jig· 
gen vaak wat scheef in het water, doordat de 
Iucht niet symmetrisch is verdeeld. 
Slangen die aan een pneumonic lijden in het 
kader van het 'mondvui l complex' produceren 
soms geluiden bij een geforceerde expiratie, 
doordat er dan tevens een tracheitis aanwezig 
kan zijn. 
De oorzaken van pneumonieen zijn in diverse 
categorieen te onderscheiden, waaronder bac· 
teriele infecties, longworminfecties en milieu· 
invloeden. 

LONGONTSTEKING DOOR 
BACTERlllLE 1NFECT1ES 

Bacteriele infecties komen bij slangen vooral 
voor in het kader van het 'mondvuil complex', 
rcden waarom men bij slangen met uitgebreid 



mondvuil niet kan volstaan met een loca le 
therapie. Behalve bij slangen vindt men vaak 
door bacterien veroorzaakte pneumonieen bij 
schildpadden ( fig. 2 en 3). 
Bij bacteriele infecties spelen voora l Pseudo-
11/0IU/S en Aeromon<IJ'-achtigen een rol. naast 
Salmonella en coccen (zie ook I p pen, 1968). 
Bij een acute diffuse bacteriele pneumonic ziet 
men een flinke hyperaemie van het longweef
sel, terwij l de holten waar de zuurstof- en 
koolzuuruitwisseling plaatsvindt, geheel of ge· 
gedeeltelijk gevuld kunnen zijn met sereus 
exsudaat of met necrotisch materiaal. Soms 
vind men ontstekingshaarden (fig. 4) in het 
longweefsel. 
Bacteriele pneumonieen kan men met breed
spectrum antibiotica, zoals ch looramphen icol 
en de tetracyclines Iaten behandelen. D e voor
uitzichten voor een genezing zi jn redelijk. 
Evena ls bij aile therapieen van rept ielen is het 
ook in dit geva l van betekenis, de antibioticum
toediening lang (2 weken) te continuercn. 
Ondersteunende maatregelen zi jn: warm zet
ten van het dier en tocht vermijden ; algemene 
weerstand verhogen door injecties van vitami
ne B complex, ext ractum hepatis crudum en 

Fig. 5. Elaphe longlsslma met longontsteking door 
longworminfectie. Links gezonde, rechts een ontstoken 
long. lnwendig is deze long bedekt met slijm. waar
door de toegangen tot het eigenlijke longweefsel zijn 
afgesloten (vergelijk met de 'open ' structuur van de 
daarnaast afgebeelde normale long). Foto: Z w a r t. 

een vitamine A-stoot; bij langdurige ziekte 2 
maa l per week 5 ml/ 100 g lichaamsgewicht 
eiwithydrolysaat met electrolyten (aminoplex) 
subcutaan of intraperitoneaal. 

LONGONTSTEKING DOOR 
LONGWORMIN FECTIES 

Longwormin fecties komen vooral voor bij 
ringslangen ( Nntrix 1/ttlrix) en kouseband
slangen ( Tbti/11110/Jhis sp.). Zie fig. 5. 
D e belangrijkste longworm bij deze diersoor
ten is Rhctbdias fuscovenoStl, waarvan de vol
wassen exemplaren in de longen Ieven. D e 
eieren komen gedeeltelijk reeds uit in de lon
gen, waar de larfjes, als ze in grote aantallen 
voorkomen, flinke ontstekingen kunnen ver
oorzaken ; ontstekingen die vergelijkbaar zijn 
met die welke door longwormlarven bij het 
ru nd worden vcroorzaakt. K linisch kunnen de 
dieren du idel ijk verschijnselen van een long· 
aandoening te zien geven nl. : versnelde en be
moeilijkte ademhaling, terwijl de eetlust vaak 
verminderd is en de algemene conditie achter
uitgaat. 
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De diagnose is te stellen door middel van on
derzoek van verse faeces of vocht uit de 
cloaak. Veelal produceert een slang wat ont
lasting, indien men de buik vlak v66r de 
cloaak voorzichtig masseert in de richting van 
Je cloaak. 
Doordat de cyclus zich zonder tussengastheer 
voltrekt, kan in een vochtig terrarium een 
flinke epidemie met indrukwekkende super
infecties ontstaan. Therapeutisch bereikten wij 
goede resultaten met intraperitoneale injecties 
(eventueel intramusculair in de staartspieren) 
van tetramizole 10 mg/kg lichaamsgewicht. 
De injectie wordt na 10-14 dagen herhaald. 
Om reinfecties te voorkomen is het van be
lang het terrarium te ontsmetten door ten 
minste de bodem te vernieuwt!n (Zwart en 
Jansen, 1969). Een absoluut droge bodem 
(bodemverwarming) vormt een belangrijk 
hulpmiddel om superinfecties tegen te gaan. 
Bij Boidae (boa's en pythons) vindt men in de 
longen regelmatig wormhaardjes door migre
rende larven van Ascaroidea. Klinische ver
schijnselen daarvan werden tot nog toe niet 
waargenomen. 

MILIEU-INVLOEDEN EN ANDERE 
OORZAKEN 

Milieu-invloeden, zoals plotseling sterke af
koeling kunnen van doorslaggevende beteke
nis zijn voor het tot stand komen van pneumo
nieen. In enkele gevallen traden pneunomieen 
bij slangen en krokodillen op na het uitvallen 
van de verwarming. Er konden in die gevallen 
geen verwekkers worden aangetoond (I p p e n, 
1968). 
In de longen kunnen voorts worden gevonden: 
mycotische processen (Zwart, 1968; An
dersen et al., 1968; Georg et al., 1962), 
Pentastomum-invasies, longmijt-infecties, lar
vae migrans van allerlei aard en Trichomona
den-infecties (H i l g e n f e l d, 1968). Deze 
zijn alle voor de kliniek van minder betekenis. 
Gecontroleerde, doelgerichte therapieen zijn 
niet bekend. 

SUMMARY 

This is the second article in a series, giving a 
review of the diseases of reptiles. The series 
was first published in 'Diergeneeskundig Me-
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morandum' 17, 1970, which is already out of 
print. 
This part deals with diseases of the eyes, the 
ears, the mouth and the lungs. 
Wet eyes are regarded as signs of debility in 
testudines. Supportive therapy with multivita
min preparations, injections with hydrolised 
proteins and prevention of possible helminth 
infections are indicated. 
Inflammation of the inner ear (fig. 1) may 
result in bulging of the eardrum. Incision and 
subsequent removing of the pus are necessary 
to obtain a cure. 
Forced feeding is often applied and has to be 
started before the animal loses too much 
weight. To the easily digestible ingredients 
vitamins and minerals may be added. 
Mouthrot in snakes is an inflammation of the 
mucosa of the mouth which can take either an 
acute or a chronic course. Promising results 
were obtained with daily rinsing of the mouth 
with acidified water (ph ± 2.6 obtained by 
adding 6 ml HCL 1 N to 1 liter water) in 
combination with application of antibiotics. 
Trauma of the mouth may lead to deeply pe
netrating inflammations. Cleaning the lesions 
and removing necrotic parts is essential to 
initiate restoration processes. 
Pneumonia is an important affection in rep
tiles. Frequent causes are: 
a) Bacterial infections, especially in prolonged 
cases of mouth rot by aspiration of material. 
Antibiotics can be applied with success. 
b) Lungworm infections (fig. 5), especially in 
Natrix sp. and Thamnophis sp. caused by 
Rhabdias sp. These infections can be cured by 
injecting 10 mg per kg body weight of tetra
misole. 
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Constructie van een sproei-installatie voor het 
terranum 

lngezonden december 1971 . De heer E e u who r s t 
geeft aan hoe men met eenvoudige middelen een 
sproei-installatie kan maken. 

Vee! terrariumliefhebbers kennen de preble
men die het regelmatig sproeien met een plan
tenspuit met zich meebrengt. Denkt U eens 
aan de vliegen die U heeft gevoerd en die 
tijdens het sproeien door de open ruit ontsnap
pen. Een ander nadeel van de plantenspuit is, 

Fig. 1. De beschreven sproei-installatie. 
Foto: Ee uw h orst. Tekening : Voors l uys. 

dat men er de dieren mee opschrikt. 
Met weinig materiaal en geld is hier door de 
knutselaar iets tegen te doen. 
Benodigdheden voor een sproei·installatie: een 
plastic fles van ongeveer 10 liter inhoud (geen 
hard plastic, dat gaat scheuren) , een paar af-
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sluitringen, een fietsventiel, een fietspomp, een 
liefst vercbroomde gaskraan, wat plastic slang 
en eventueel een drukmeter. H eeft U meer 
sproeiers nodig dan zi jn nog enkele plastic T
stukjes noodzakelijk. 
u boort twee gaten in de fles, een voor bet 
fietsventiel en een voor de gaskraan. Beide 
worden gemonteerd met twee a fsluitringen 
aan de binnenwand en de buitenwand van de 
fles. D e kraan is aan de binnenkant van de 
fles verbonden met een slang die tot op de 
bpdem van de fles loopt. Als alles goed afge
sloten is kunnen we de fles met bebulp van de 
fietspomp op dru k pompen, tot een overdruk 
van ongeveer 1 atmosfeer. De slang met de 

sproeier wordt aangesloten op de gaskraan en 
klaar is onze kunstmatige regeninstallatie. 
A ls U gedestilleerd water gebruikt voorkomt 
U binderlijke kalkvlekken op de ruiten. 
De bescbreven insta llat ie werkt bi j mijzelf en 
bij enkele andere liefhebbers in D en Bosch al 
een jaar en voldoet goed. Well icht heeft U er 
evenveel plezier van. 

SUMMA RY 

A description is g iven of bow to make by 
simple means an installat ion to spray water 
into the terrarium. 

De algemene ledenvergaderlng wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 april, weer in het 
Tandheelkundig lnstituut aan de Jutfaseweg te Utrecht. Een convocaat met aile gegevens 
wordt met het volgende nummer verzond,en. 
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Ad ve rt e n tie 

Geef onvoorwaardelijke 
voorrangsbehandeling 
en extra zorg 
Oat is de betekenis van deze 
luchtvrachtlabel. Bij zowel 
import- als exportzendingen. 
Een samenspel tussen verl ader, 
ontvanger, expediteur 
en luchtvaartmaatschapp.ij 
is daarbij een eerste vereiste. 
Ai rlift is zich daar goed van bewust. 
Geef daarom uw dieren
transporten in han den van : 

Airlift, de zorgvuldige expediteur. 

Telefoon: chiphol 020-174939, Zestienhoven 010-2828 


