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Gifslangen, boeiend en gevaarlijk 
Met toestemming gewijzigd overgenomen 
uit Organorama 1983 ( 4), pp 23-27. 

IN LEIDING 
Slangen zijn beroemd en berucht, be
wonderd en verguisd. Ze werden in 
vele delen van de wereld vereerd als 
een godheid van vruchtbaarheid, maar 
in andere streken verdoemd als de ver
persoonlijking van de duivel. Ze wer
den (en worden) in vele streken ver
troeteld als een gewaardeerd fallus
symbool en als huisgod gehouden; in 
de christelijke beschaving werden ze 
verafschuwd als sluwe verleiders van 
onschuldige, jonge vrouwen. Vele jon
ge vrouwen hebben hun Ieven op de 
brandstapel gelaten na beschuldiging 
van geslachtsgemeenschap met de dui
velse slang. 
Hoewel de adder in Europa als perso
nificatie van de duivel werd gezien, 
werd hij tegelijkertijd gewaardeerd als 
verhoger van potentie en als talisman. 
Zo gebruikte men in Frankrijk (en 
gebruikt men nog wei) adders op bran
dewijn (aqua vipera) als afrodisiacum. 
Hij werd tevens gezien a ls leverancier 
van medicijnen tegen pokken, beroer
te, koorts, syfilis, epilepsie en vele 
andere kwalen. De medicijnen moes
ten dan wei vakkundig door erkende 
vaklieden worden vervaardigd. Hier
toe moesten de arme dieren door apo
thekers levend worden fijngestampt, 
verkoold of au-bain-marie gekookt om 
vervolgens tot tonicum, poeder, pillen 
of smeerseltjes te worden verwerkt. 
Het meest bekende medicijn is wei 
theriacum, dat werd bereid uit de 

lichamen van adders waarvan de inge
wanden verwijderd waren en die dan 
werden vermalen met andere ingre
dienten, zoals dille en tarwebloem. 
Het middel dateert uit de Romeinse 
tijd en is twintig eeuwen gebruikt. Het 
werd aanvankelijk door marktkooplie
den verkocht, maar dit werd in het 
midden van de 17e eeuw voorbehou
den aan de bij het gilde aangesloten 
apothekers. Het middel werd pas in 
1908 uit de officiete codex voor genees
middelen geschrapt (AMELING, 1978). 

VERZWELGEN VAN GROTE 
PROOIEN 
Een van de verbazingwekkende eigen
schappen van slangen is hun vermogen 
om grate prooien te verzwelgen. Ze 
kunnen dit dankzij de speciale bouw 
van hun schedel. De beide onderkaaks
helften scharnieren door middel van 
een extra botje, bet vierkantsbeen 
(quadratum), en een extra gewricht 
met de hersenschedel (neurocranium). 
Bovendien zijn ze bij de kinpunt niet 
met elkaar vergroeid maar met een 
elastische band verbonden. Hierdoor 
kunnen beide helften zich in verschil
lende richtingen verplaatsen waardoor 
een ruime opening ontstaat om de 
prooi door te Iaten. De grootte van de 
prooi wordt dus niet beperkt door de 
batten maar door de rekbaarheid van 
de huid. De tanden dragende batten 
van de bovenkaak (het bovenkaaks
been en bet vleugelbeen) kunnen even-
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eens onafhankelijk van elkaar worden 
bewogen. Ze zijn rijkelijk voorzien van 
naar achteren gerichte tanden. De 
slangebek bevat gemiddeld zo'n 120 
tanden. Vier rijen hoven op bet boven
kaaksbeen (maxillare) en bet vleugel
been (pterygoid) en twee rijen onder. 
Door de eigenschappen van hun gebit 
kunnen slangen niet kauwen, ze kun
nen hun prooi ook niet verscheuren. Ze 
moeten hem dus in zijn geheel inslik
ken. Door telkens een van de genoem
de botten naar voren te brengen, de 
tanden daarvan in de prooi te haken en 
dan weer naar achteren te trekken, 
kan de slang de prooi langzaam naar 
binnen werken ( een soort cake-walk). 
Een slang kan met een erg grote prooi 
wei ongeveer twintig minuten bezig 
zijn voordat deze is ingeslikt. In die tijd 
moet hij kunnen blijven ademhalen. 
Daartoe beschikt hij over de mogelijk
heid om zijn strottehoofd tussen de 
beide onderkaakshelften door naar 
buiten te brengen als een soort snor
kel. 

VANGEN VAN GROTE 
PROOIEN 
Bij deze wijze van voeden is het een 
eerste vereiste dat de slang een derge
lijk grote prooi kan vangen en stilhou
den op een wijze die voor hem zelf vei
lig is. Dit geldt des te meer omdat de 
prooi van vele slangen uit zoogdieren 
bestaat, die snel zijn en venijnig kun
nen terugbijten. 
Een niet helemaal veilige manier is om 
de prooi met de bek te vangen, vast te 
houden en hem vervolgens zo snel 
mogelijk te wurgen. Dit doen veleslan
gen, niet aileen de bekende grote 
wurgslangen zoals de afgodslang (Boa 
constrictor), maar ook bijvoorbeeld de 
kleine Europese slangen zoals de escu
laapslang (Eiaphe longissima). Over 
dit wurgen doen vele fantastische ver
halen de ronde: de prooi zou worden 

fijngeknepen, de botten worden gebro
ken, er zou een zo hoge druk worden 
uitgeoefend dat de bloedvaten bezwij
ken enz. In werkelijkheid maken de 
slangen handig gebruik van de adem
bewegingen van bet prooidier: de slang 
bijt toe en legt razendsnel een aantal 
lussen rond bet lichaam van de prooi. 
Als bet prooidier uitademt worden 
deze lussen snel wat verkleind, waar
door de daaropvolgende inademing 
wordt verhinderd. Bij de volgende uit- · 
ademing worden de lussen nog strak
ker aangehaald enz. Door hem de 
inademing onmogelijk te maken stikt 
de prooi snel. 
Een veiliger alternatief om de prooi te 
vangen is om met een snelle, korte beet 
een dodelijk gif in de prooi te injecte
ren, de prooi weg te Iaten lopen en hem 
daarna, als hij dood is, rustig op te 
zoe ken. Dit is in essen tie de tactiek van 
gifslangen. Bij deze dieren is een 
speekselklier in de wang zodanig ver
anderd dat hij een specifiek giftig uit
scheidingsprodukt maakt. Dit gif 
wordt via speciale holle of gegroefde 
giftanden in de prooi gebracht. Een 
spier rond deze klier drukt het gif met 
kracht via de giftand naar buiten. De 
slang kan de .hoeveelheid gif die per 
beet wordt uitgestoten naar believen 
varieren ( maximaal 60% van bet in de 
klier voorradige giO. Bij de jachtbeet 
wordt gemiddeld 11% van de gifvoor
raad gebruikt (KOCHRA, 1978). 
Er zijn vier slangenfamilies met een 
gifapparaat: de Viperidae (adders), de 
Crotalidae (groefkopadders), de Ela
pidae (koraalslangachtigen) en de Hy
drophiidae (zeeslangen). Ze worden in 
bet specifieke deel .uitgebreider be
sproken. De giftanden van tie twee 
eerstgenoemde families zijn zo lang 
dat zij door de mondbodem been naar 
buiten zouden steken, ware bet niet 
dat zij in ruststand achterwaarts neer
geklapt kunnen worden door een inge-
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nieuze constructie. Zij worden aileen 
bij de slag overeind gezet. Het boven
kaaksbeen, waarin de giftand zich 
bevindt, is draaibaar bevestigd aan de 
hersenpan. Aan de achterzijde schar
niert dit met bet buitenste vleugelbeen 
( ectopterygoid) dat vergroeid is met 
het vleugelbeen (pterygoid). Tijdens 
de slag wordt het bovenkaaksbeen 
gekanteld door een voorwaartse bewe
ging van bet buitenste vleugelbeen en 
het vleugelbeen. Door een achter
waartse beweging van deze botten 
wordt de giftand weer teruggekanteld. 
Bij de slag wordt de bek zeer wijd 
geopend en worden de giftanden diep 
in bet slachtoffer gedreven. 

ST A TISTIEK VAN 
SLANGEBETEN 
We dienen te bedenken dat dit hele 
mechanisme bedoeld is om prooi te 
vangen. Het is zeker niet bedoeld om 
de mens naar bet Ieven te staan. Een 
slang valt een mens niet aan, ook een 
gifslang niet, tenzij hij in bet nauw 
wordt gebracht en geen kans meer ziet 
om te ontsnappen. Er zijn echter slan
gen met een zeer offensieve wijze van 
verdediging (bijv. mamba, pofadder). 
Bij een jachtbeet wordt altijd gif uit
gestoten, bij een verdedigingsbeet ge
beurt dit vaak niet. Men kan ook door 
een gifslang gebeten worden zonder 
vergiftigd te worden. Bij beten ont
staat in ongeveer 25% van de gevailen 
ernstig letsel, terwijl gemiddeld 2,4% 
dodelijk afloopt. Voor sommige slan
gesoorten, bijvoorbeeld de zwarte 
mamba (Dendroaspis polylepis), ligt 
de mortaliteit ( = percentage dodelij
ke ongelukken) echter op 100%. Jaar
lijks vallen er over de hele wereld (zon
der Europa, de Sovjet Unie en China) 
ongeveer 40.000 doden als gevolg van 
slangebeten. Uitgaande van de gemid
delde mortaliteit van 2,4% kan bere
kend worden dater jaarlijks 1. 700.000 

gevallen in ziekenhuizen behandeld 
worden. Aileen al in Z.O. Azie vailen 
jaarlijks 20.000 doden door slangebe
ten. Ongeveer tweederde hiervan komt 
voor rekening van de Maleise mocas
sinslang ( Calloselasma rhodostoma). 
Dit wordt mede veroorzaakt doordat 
dit dier veelvuldig op rubberplantages 
voorkomt en onmiddellijk bijt als bet 
wordt gestoord. In Israel schommelt 
het aantal ongevailen tussen de 130 en 
260 per jaar, 6% is dodelijk. De onge
vallen komen vooral op naam van de 
Palestijnse adder ( Vipera palaesti
nae). Ook deze slang leeft in de buurt 
van menselijke nederzettingen en bijt 
erg snel als hij gestoord wordt. Geluk
kig is hij vooral 's nachts actief. 
In de USA worden jaarlijks 8.000 
mensen in ziekenhuizen behandeld; 
dankzij de goede antisera zijn daar per 
jaar minder dan 15 dodelijke ongeval
len. Dit is nog minder dan bet jaarlijk
se aantal dodelijke slachtoffers ( 1 00) 
van blikseminslag (GRZIMEK, 1975). 
In Europa worden jaarlijks enkele 
honderden gevailen in ziekenhuizen 
behandeld voor beten door de adder 
( Vipera berus): Zweden 150, Duits
land 40, waarvan 0,3% dodelijk af
loopt. Dit gebeurt eigenlijk slechts als 
het gif bij de beet direct in de bloed
baan is terechtgekomen. 
Matevan A 
vergiftiging 

gering 
ernstig 
dodelijk 

64% 30% 53% 
36% 40% 46% 

0,2% 30% 1,5% 

SAMENSTELLING EN 
WERKING SLANGEGIF 

88% 
10% 
2% 

Slangegif dient niei aileen om bet de 
slang mogelijk te maken op veilige wij
ze de prooi te doden, bet dient tevens 
ter voorbereiding en ondersteuning 
van de verteringsprocessen. Het be
staat dan ook uit een complex mengsel 
van specifieke toxinen (giffen) en di-
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Familie Plaatselijke effecten Belangrijkste effecten 

Viperidae sterke pijn, zwelling 
zelden necrose 

hemotoxisch en histolytisch; 
soms ook neurotoxisch 

Crotalidae sterke pijn, zwelling 
vaak necrose 

bemotoxisch en histolytisch; 
soms ook neurotoxisch 

Elapidae 
- cobra's 

- kraits 

zwelling, necrose, pijn; 
deze effecten kunnen 
volledig afwezig zijn 
geen 

neurotoxiscb en 
cardiotoxisch 

neurotoxiscb 
neurotoxisch - koraalslangen soms pijn 

Hydropbiidae geen 

verse enzymen. Het bestaat dus niet 
uit een component met een specifieke 
werking, zoals men vroeger wei dacbt. 
De onderlinge verbouding van de com
ponenten in bet gif verschilt per slan
gesoort en is bepalend voor de wijze 
van werking van het gif. 
Een belangrijke component uit slange
gif tast specifiek bet zenuwstelsel aan 
(neurotoxinen). Deze toxinen bestaan 
uit peptideketens van gewoonlijk 60-
70 aminozuren. Hun werking bestaat 
uit een blokkade van de zenuwen 
waardoor de spieren niet meer werken 
en de dood kan intreden door verlam
ming van de ademhalingsspieren. 
Eveneens kunnen de zintuigen worden 
geblokkeerd, de pijndrempel verhoogd 
en bet bewustzijnsniveau verlaagd. 
Een variant van de vorige wordt ge
vormd door giffen die de spieren en het 
hart aantasten (myo- en cardiotoxi
nen). Deze stoffen werken via een snel
le en onomkeerbare verandering van 
de spiermembranen. De dood treedt in 
door spastische verlamming van de 
ademhalingsspieren (door myotoxi
nen) of door hartstilstand (door car
diotoxinen). Een andere werkzame 
component bestaat uit giffen die in
vloed hebben op de bloedsomloop (he
motoxinen). Ze veroorzaken bet uit-

neurotoxiscb en myotoxiscb 

eenvallen van rode bloedlicbaampjes 
(hemolyse) en bei"nvloeden de stolling 
van bet bloed. Andere factoren zorgen 
voor vernietiging van de wanden van 
haarvaatjes waardoor vele bloedingen 
optreden. Dit alles leidt tot een sterke 
bloeddrukdaling gevolgd door shock 
en de dood. Andere belangrijke com
ponenten uit slangegifveroorzaken het 
afsterven en uiteenvallen van cellen 
(cytolysis) waardoor o.a. een snellere 
verspreiding van bet gif door de weef
sels wordt bewerkstelligd. Deze facto
ren zijn tevens belangrijk als voorbe
reiding voor de later volgende spijsver
tering. Het gifvan Crotalidae en Vipe
ridae bevat bet enzym fosfolipase A 
dat histaminen en bradykinine vrij
maakt uit de weefsels. Deze stoffen 
veroorzaken bet voor de beet van deze 
dieren karakteristieke beeld van hefti
ge pijn en sterke zwellingen. Ze zijn 
tevens mede verantwoordelijk voor de 
eerder beschreven reacties in bet 
bloed- en lymfevatenstelsel. Het gif 
van Elapidae en Hydropbiidae heeft 
vooral een neurotoxische werking, 
maar bevat soms tevens een sterke 
hemotoxische <!omponent. Het gif van 
Viperidae en Crotalidae daarentegen 
heeft vooral een hemotoxiscbe en cyto
lytische werking; bij een aantal soor-
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ten is bet gif echter tevens neuro
toxisch werkzaam (us NAVY BUREAU, 
1968). 
Slangegif kan misvormingen veroor
zaken. Uit dierexperimenten is geble
ken dat atrofie (vermindering in groot
te en functie) optreedt van de skelet
spieren en van bet hart na toediening 
tijdens de vroeg embryonale ontwikke
ling (MEBS, 1978). Betrouwbare statis
tieken over een rela tie tussen bet 
optreden van misvormingen bij de 
mens en slangebeten zijn niet voorhan
den. Opvallend is wei, dat in oude kro
nieken melding wordt gemaakt van 
vrouwen die gemeenschap met de 
duivelse slang zouden hebben gehad 
en die daardoor ernstig misvormde 
baby's kregen (AMELING, 1978). 

THERAPEUTISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
Verschillende componenten van slan
gegif bezitten therapeutisch toepasba
re eigenschappen (HABERMEHL, 1977). 
Systematisch onderzoek op dit gebied 
met gezuiverde toxinen wordt echter 
nauwelijks verricht. Het cobra-toxine 
uit bet gif van de gewone brilslang 
(Naja naja) bezit een sterk pijnstil
lend effect. Dit effect is sterker dan dat 
van morfine, terwijl er geen gewen
ningsverschijnselen optreden. Toxinen 
uit bet gif van verschillende Viperidae 
en Crotalidae hebben effecten op de 
bloedstolling, zowel in activerende als 
in remmende zin. Activatie van de 
bloedstolling kan worden verkregen 
door toxinen uit bet gif van de Aziati
sche Russell's adder ( Vipera russelli) 
en van de Zuidamerikaanse gewone 
lanspuntslang (Bothrops atrox) en de 
jararaca (B. jararaca). Ze zijn met 
gunstig gevolg toegepast bij sterke 
bloedingen en bij hemofilie (bloeder
ziekte). Het gifvan de Maleise mocas
sinslang ( Cal/oselasma rhodostoma) 
bevat een trombolytische (bloedstolsel 

oplossende) factor, die onder de naam 
Arwin® in de handel verkrijgbaar is. 
Dit middel heeft gunstige effecten bij 
tromboflebitis, perifere trombosen, 
chronische arteriele doorbloedings
stoornissen en in enkele gevallen bij 
angina pectoris. V erschillende cyto
toxische componenten uit bet gif van 
cobra's (Naja spp.) blijken de groei 
van tumoren te remmen (MEBS, 
1978). 

SYMPTOMEN 
Het gif van de slangen uit de families 
der Viperidae en Crotalidae werkt 
vooral hemotoxisch, hoewel bet soms 
ook een neurotoxische component be
vat. De beet van deze slangen wordt 
gekarakteriseerd door onmiddellijke, 
veelal zeer heftige, brandende pijn. 
Deze wordt binnen enkele minuten 
gevolgd door sterke zwelling en later 
necrose (plaatselijk afsterven van 
weefsel) in bet betrokken lichaams
deel. De dood treedt gewoonlijk pas na 
dagen in, zodat er voldoende gelegen
heid is om tegengif in te spuiten. Er 
zijn voor aile soorten goed werkzame 
antisera verkrijgbaar. 
De vergiften van de Elapidae en de 
Hydrophiidae werken vooral neuro
toxisch en cardiotoxisch. Opmerkelijk 
is, dat hun beet vaak niet pijnlijk is en 
dater ook verder weinig lokale symp
tomen zijn. Het komt wei voor dat hun 
beet zelfs niet is opgemerkt! De later 
optredende symptomen zijn karakte
ristiek voor zenuwgiffen: braken, ge
zichtsstoornissen, abnormale reflexen, 
spierkrampen en verlamming. De 
dood, door ademstilstand, kan na vier 
tot acht uur intreden, wanneer een 
ader wordt geraakt al binnen een 
kwartier. Honden en paarden sterven 
soms al binnen vijf minuten (GRZI

MEK, 1975; SIEGMUND & FRASER, 
1973). Er zij goede specifieke antisera 
verkrijgbaar. 
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Het nut van insnijden en uitzuigen van 
de wooden is een zeer omstreden zaak 
(AMELING, 1978; CHAPMAN, 1968; HA

BERMEHL, 1977; PROC. FORM. SYMP., 

1972; REID, 1968; US NAVY BUREAU, 

1968; DE VRIES & CONDREA, 1971 ). 
Gebleken is, dat men gifvan ratelslan
gen uit de wood kan verwijderen als de 
insnijdingen binnen enkele minuten na 
de beet worden gemaakt en als de beet 
niet dieper is dan bet onderhuids bind
weefsel. De beet van de grotere Crota
lidae en Viperidae komt door de lange 
giftanden gewoonlijk dieper. Bij beten 
door Elapidae en Hydrophiidae zijn 
deze maatregelen evenmin zinvol, om
dat hun gif snel via de bloedbaan 
wordt afgev9erd en niet via bet lymfe
stelsel. In aile gevailen van slangebeet 
dient men bedacht te zijn op tetanus en 
secundaire wondinfecties. 

SPECIFIEKE BESCHRIJVINGEN 
Viperidae 
Het verspreidingsgebied van de adders 
omvat de gehele oude wereld. De be
langrijkste geslachten zijn: Vipera 
(adders), Echis (zaagschubadders) en 
Bitis (pofadders). De Europese gif
slangen behoren tot bet geslacht Vipe
ra. Het zijn vrij kleine slangen waar
van de beet zelden (0,3%) dodelijk 
afloopt. Slechts de beet van de zandad
der ( V. ammodytes) uit Z.O. Europa 
is echt gevaarlijk doordat zijn gif een 
sterke neurotoxische component be
vat. De grotere adders uit zuidelijk 
Azie en bet Midden Oosten vormen 
een veel groter probleem. De bekend
ste zijn V. palaestinae en V. russelli. 
Deze slangen Ieven in de buurt van 
menselijke nederzettingen en hun ge
cultiveerde gebieden. Ze zijn niet erg 
schuw en bijten snel als ze gestoord 
worden. De kleine ( 60 em) zaagschub
adders, zoals Echis carinatus, komen 
in de hele Afro-aziatische droge gordel 
voor, waar ze plaatselijk zeer talrijk 

zijn. Ze bijten snel, hun gif is buitenge
woon toxisch voor de mens en bet bevat 
een sterk neurotoxine. Lange tijd na de 
beet kunnen nog ernstige complicaties 
optreden en de dood kan nog na drie 
weken intreden. 
De grof gebouwde pofadders (Bitis 
spp.) komen voor in heel Afrika en 
Z.W. Azie. Hun naam verwijst naar 
het karakteristieke poffende geluid dat 
ze maken bij bet dreigen. Als dit geen 
effect heeft, gaan ze snel tot de aanval 
over. Vooral B. arietans is hierom be
rucht. Hij doodt meer mensen dan eni
ge andere Afrikaanse slang (incl. de 
mamba's). Hij wordt niet Ianger dan 
anderhalve meter, maar maakt een 
zeer zware, dreigende indruk. Hij ejec
teert voldoende gif om vier a vijf vol
wassen mensen te doden. 
Bij de genoemde soorten doet zich 
bovendien bet probleem voor dat zich 
geografische rassen hebben gevormd 
met zodanige verse hill en in samenstel
ling van bet gif dat niet aile antisera 
bruikbaar zijn. Bij Echis spelen boven
dien nog seizoensgebonden variaties 
een rol. Zo blijkt dat in Nigeria de 
mortaliteit van de beten in december 
en januari driemaal zo hoog is als in de 
rest van bet jaar. De mortaliteit is 
daardoor hoog en varia bel ( 6-16% ). 

Crotalidae 
De groefkopadders komen voor in de 
Oude en de Nieuwe wereld. In Noord
Amerika komen drie genera voor: Cro
talus (ratelslangen), Calloselasma 
(mocassinslangtm) en de niet gevaar
lijke Sistrurus (dwergratelslangen). 
Ze komen in aile biotopen voor; hun 
beet is gevaarlijk, maar dankzij de 
moderne antisera zijn dodelijke onge
vailen zeldzaam. 
In Zuid-Amerika komen elf Bothrops
soorten (lanspuntslangen), Crotalus 
durissus ( cascaval) en Lachesis muta 
(bosmeester) voor. De elf Bothrops-
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soorten zijn verantwoordelijk voor 
90% van de dodelijke ongevallen, Cro
talus durissus voor 10% en Lachesis 
muta voor slechts 0,2%. Van de Bo
throps-soorten zijn B. jararaca Uara
raca) (52%) en B. jararacussu Uara
racussu) (10%) het vaakst bij ongeval
len betrokken. B. jararaca is niet bij
zonder agressief of giftig. Er wordt 
daarom wei aangenomen dat zijn zeer 
algemene voorkomen (in grasland en 
ander opert terrein) de belangrijkste 
oorzaak is voor het hoge aantal onge
vallen. B. jararacussu leeft in de buurt 
van rivieren en meren en is zeker niet 
algemeen. De slang is echter berucht 
om zijn zeer agressieve wijze van ver
dedigen. Hij produceert grote hoeveel
heden van een sterk vergif. Blindheid 
is een van de vroege symptomen na de 
beet. C. durissus is de gevaarlijkste 
echte ratelslang. In Brazilie is hij ver
antwoordelijk voor het merendeel van 
de slangebeten. In andere streken is hij 
minder algemeen en lijkt zijn gif ook 
minder toxisch. Zijn beet veroorzaakt 
spieruitval en blindheid. 
Van de Aziatische groefkopadders is 
Calloselasma rhodostoma verant
woordelijk voor tweederde van de on-

gevallen. De slang leeft in bosachtig 
gebied in Z.O.Azie en komt daar o.m. 
algemeen voor op rubberplantages, 
waar dan ook de meeste slachtoffers 
vallen. Het is een zeer bijtlustige slang. 
De in Azie eveneens veel voorkomende 
Trimeresurus-soorten zijn in andere 
gebieden verantwoordelijk voor het 
merendeel van deslangebeten. Hoewel 
hun beet gevolgd wordt door typische 
hemotoxische en cytolytische sympto
men (brandende pijn, locale reacties, 
inwendige verbloedingen en aantas
ting van verschillende organen) zijn 
deze symptomen toch milder van aard 
dan bij C. rhodostoma. Het aantal 
dodelijke slachtoffers is dan ook ver
houdingsgewijs geringer. 

Hydrophiidae 
De zeeslangen zijn volledig aquatiel 
levende slangen. Ze komen voor in 
rustige kustwateren van de Stille en de 
Indische Oceaan, Hoewel ze regelma
tig voorkomen op zo'n 30 km uit de 
kust, hebben vooral estuaria, moeras
sen en mangrovebossen de voorkeur. 
Enkele soorten trekken zelfs vrij verde 
grote rivieren op, zoals Emhydrina 
schistosa, die mijlenver van open zee 
kan worden aangetroffen in kanalen 
van de Ganges of Indus delta. Zeeslan
gen kunnen zo'n 6-10 m diep duiken 
naar voedsel (voornamelijk vis) maar 
ze drijven ook vaak aan de oppervlak
te, soms in enorme aantallen. Zo is er 
een melding over een groep van Astro
tia stokesii, waarbij de dieren in de 
straat van Malakka in een groep van 
10m breed en zo'n I 00 km lang aan de 
oppervlakte zwommen. De reden voor 
dit gedrag is niet bekend. 
Zeeslangen zijn in het a lgemeen niet 
erg bijterig van karakter. De meeste 
ongevallen komen op naam van E. 
schistosa, vooral doordat hij vaak door 
vissers wordt gevangen en ook doordat 
hij ·zich veel bij badplaatsen ophoudt. 
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Zijn gif is een krachtig neuro- en myo
toxine. De mortaliteit ligt op 17%. De 
aanmaak van nieuw gif in de klieren 
verloopt erg traag. De beet van een 
zeeslang die twee dagen tevoren al 
gebeten heeft, blijft vrijwel zeker zon
der gevolgen. Overigens treden na de 
beet geen locale effecten op: de beet is 
pijnloos, er zijn geen bloedingen, geen 
zwellingen. Na een tot twee uur echter 
treden de eerste bewegingsstoornissen 
op, waarna spierarbeid steeds moeiza
mer wordt als gevolg van de beschadi
ging van bet spierweefsel. Geleidelijk 
treden steeds meer verlammingen op, 
gepaard gaande met toenemende 
spierpijn. Hoewel een volledig verlam
de patient een slapende indruk maakt, 
is hij nog steeds bij vol bewustzijn. 
Ademstilstand treedt in 7 5% van de 
gevallen op tussen de 8 en 24 uur na de 
beet. De enige zinvolle behandeling is 
snelle en rijkelijke injecties met antise
ra. 

Elapidae 
De meest beruchte slangen, als de 
mamba's, de koraalslangen en de 
kraits behoren net als de cobra's tot de 
familie der koraalslangachtigen. Hun 
gif werkt vooral neurotoxisch. Verte
genwoordigers van deze familie komen 
in aile werelddelen voor, met uitzonde
ring van Europa. 
Koraalslangen (Micrurus spp. en Mi
cruroidesspp.) zijn de Amerikaanse 
vertegenwoordigers. De eerste is echt 
gevaarlijk en bijt vaak (mortaliteit 10-
20%), van de tweede zijn geen dodelij
ke gevallen bekend. De beet is niet 
pijnlijk: spelende kinderen zijn wei 
gebeten zonder bet te merken! Het zijn 
kleine slangen van 40 tot 90 em, met 
een karakteristiek, fel kleurenpatroon 
van dwarse banden in rood, geel en 
zwart. 
In Azie komen twee geslachten van 
koraalslangachtigen voor: de kraits 

(Bungarus spp.) en de cobra's (Naja 
spp.). De kraits zijn slangen van gema
tigd postuur, anderhalf tot twee meter 
lang, maar ze zijn bijzonder gevaar
lijk. Ze Ieven onder andere in de buurt 
van nederzettingen. Ze jagen 's nachts 
en komen daarbij geregeld in wonin
gen. Ze zijn niet echt agressief. Als ze 
gestoord worden doen ze vaak eerst 
een aantal schijnaanvallen. Echte be
ten met vergiftiging komen niet vaak 
voor, maar de mortaliteit ligt op 77%. 
Hun gif is buitengewoon toxisch voor 
de mens. 
De cobra's komen voor in vele soorten 
terreinen en zijn talrijk bij nederzet
tingen. Ze voeden zich bij voorkeur 
met ratten en verslinden daarvan aan
zienlijke hoeveelheden. Ze komen bij 
hun jacht ook wei in huizen. Als ze 
gestoord worden vluchten ze bij voor
keur naar open terrein. Ze bijten 
meestal pas als ook hun karakteristie
ke dreigritueel geen effect heeft. Hun 
gif bevat neurotoxinen en veroorzaakt 
tevens een sterke necrosis rond de 
wond. Ze kunnen bij een enkele beet 
een hoeveelheid gif ejecteren die vijf
tien keer de dodelijke dosis voor een 
mens is. N iettemin hers tell en vee I 
mensen zonder behandeling. Kenne
lijk wordt bij de verdedigingsbeet soms 
maar weinig gif geejecteerd. 
De gewone brilslang (N. naja) bereikt 
een lengte van ongeveer twee meter. 
De koningscobra (N. hannah) wordt 
wei zes meter. Zijn dreigend opgebe
ven kop komt meer dan mansboog 
hoven de grond. Van de Afrikaanse 
cobra's komt de spuwende cobra (N. 
nigricollis) bet meest algemeen voor. 
Het is een slang van twee meter die 
leeft in open grasland en savannen. Hij 
jaagt 's nachts op ratten en komt daar
bij geregeld in huizen. Hij bijt zelden, 
maar als hij gestoord wordt spuwt hij 
bet gif naar de tegenstander. Hij kan 
op een afstand van twee tot drie meter 
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nauwkeurig de ogen raken. Het ver
oorzaakt daar een brandende pijn en 
de oogleden vertonen spastische trek
kingen. Als bet gif niet met rijkelijk 
veel water wordt weggespoeld, veroor
zaakt bet blijvende beschadigingen. 
Een andere beruchte slang is de zwar
te mamba (Dendroaspis polylepis). 
Deze vier meter lange slanke slang 
komt voor van Ethiopie tot zuidwest 
Afrika. De dieren Ieven in open en bos
achtig terrein. Ze jagen vooral 
's nachts op ratten en andere kleine 
zoogdieren. Bij hun jacht maken ze 
grote tochten vanuit een vast hoi, een 
verlaten termietennest of een verlaten 
hoi van een zoogdier. Als ze gestoord 
worden vluchten ze bij voorkeur naar 
hun hoi terug. Met de kop zo'n ander
halve meter hoven de grond ontwikke
len ze een hoge snelheid en vallen 
daarbij a lies aan wat op hun weg komt. 
Hoewel er schattingen zijn van snelhe
den van 50 km/uur, zijn de werkelijk 
gemeten snelheden veel lager: 11 ,5 
kmfuur; tijdens een korte sprint halen 
ze misschien 20 kmfuur. Als ze geen 
kans zien om te ontsnappen richten ze 
de kop manshoog van de grond op en 
sperren de bek wijd open, zodat de 
zwarte binnenzijde zichtbaar wordt. 
Iedere beweging is dan voldoende om 
een aanval uit te Iokken. De beet komt 
aldus meestal in bet gezicht of halsge
bied, waardoor de dood snel intreedt. 
Wanneer men nu stil blijft staan, zakt 
de mamba weer terug en kruipt alsnog 
weg. V eel mensen missen hiervoor ech
ter de koelbloedigheid. 
De Australische gifslangen behoren 
aile tot de familie der Elapidae. In 
Australie Ieven meer giftige dan niet
giftige slangen; meer dan 60% is giftig 
en sommige soorten zijn voor de mens 
erg gevaarlijk. Toch zijn zeer veel 
Australische gifslangen niet wezenlijk 
gevaarlijk voor de mens, doordat ze 
ofwel te klein zijn, ofwel een gravende 

of anderszins sterk verborgen leefwijze 
hebben, Als gevolg hiervan loopt in 
Australie toch slechts een op de 
200.000 slangebeten dodelijk af. Van 
de zestien potentieel gevaarlijke soar
ten verdienen er vier meer aandacht in 
bet kader van dit artikel. 
De taipan ( Oxyuranus scutellatus) 
behoort tot de gevaarlijkste slangen 
ter wereld door zijn grootte en door bet 
sterke gif. De dieren bereiken een leng
te van 2,5 a 3,5 m. Het zijn snelle slan
gen die overdag, maar ook gedurende 
de warme nachten actief zijn. Als hij 
verstoord wordt zal hij aanvankelijk 
trachten te oiltsnappen of een karakte
ristiek dreigritueel uitvoeren. Hij kan 
ecbter ook plotseling en zo snel toebij
ten dat bet slachtoffer al verschillende 
mal en gebeten is ( er treden geen locale 
symptomen op) voordat deze bet 
merkt. De tijgeradder (Notechis scu
tatus) leeft in vochtige, met rotsen en 
bosjes bedekte terreinen in zuid Au
stralie. Zijn gif behoort tot de 
krachtigste giffen ter wereld. De om
streeks 1 ,5 m lange slang is vooral 
's nachts actief. Hij is niet erg agres
sief; de meeste ongevallen gebeuren 
doordat er in bet danker op getrapt 
wordt. 
De zweepslangen (Demansia spp.) lij
ken op colubride soorten. Het zijn 
levendige slangen van 1 ,5 - 2 meter 
lengte, waarvan sommige snel bijten 
als ze verstoord worden. Zij zijn ver
moedelijk verantwoordelijk voor bet 
grootste aantal slachtoffers. 
De doodsadder (Acanthophis antarc
ticus) lijkt uiterlijk sterk op een echte 
adder, maar is bet niet. Ook deze slang 
bijt snel en beeft vele slachtoffers ge
maakt. 

GIFTIGE HAGEDISSEN 
Behalve giftige slangen bestaan er ook 
twee giftige hagedissen: bet gilamon
ster (Heloderma suspectum) en de 
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korsthagedis (H. horridum) . Beide 
forsgebouwde hagedissen (50-80 em 
lang) komen voor in de drogere gebie
den van het zuiden der Yerenigde Sta
ten en Mexico. Het zijn schuwe dieren, 
die pas aanvallen wanneer een tegen
stander in de onmiddellijke nabijheid 
komt. Hun beet is echter uiterst on
aangenaam doorda t ze sterke spieren 
hebben en wei vijftien minuten vast
houden. Men kan ze de bek pas weer 
openbreken met het nodige geweld, 
d.w.z. met behulp van een schroeve
draaier of een tang. Intussen dringt 
heel wat gif in de wond. De wond is 
zeer groot en bloedt sterk. Dodelijke 
ongevallen zijn gelukkig zelden en zijn 
waarschijnlijk eerder het gevolg van 
bijkomende factoren: hartinfarct door 
de paniek, rijkelijk gebruik van whisky 
a ls therapeuticum en vooral secunda i
re wondinfecties. 

AFSLUITENDE OPMERKINGEN 
Uit dit artikel zou men kunnen conclu
deren da t slangebeten een enorm pro
bleem vormen. Dit is echter niet te-

recht. Per jaar vallen er 40.000 dode
lijke slachtoffers door slangebeten. Dit 
is slechts een derde van het aantal 
dodelijke slachtoffers door bijesteken, 
om nog maar niet te spreken over het 
aanta l slachtoffers door verkeersonge
va llen of intermenselijke agressie. 
Niettemin vormen slangebeten voor de 
mens een angstaanjagend fenomeen. 
Dit zal wei a ltijd zo blijven, ondanks 
het feit dat van aile beten van gifslan
gen slechts 2,4% dodelij k afloopt en 
ook ondanks het feit dat meer dan de 
helft van a ile ongeva llen met slangen 
te wijten is aan eigen schuld, doordat 
men geprobeerd heeft het dier te van
gen, te doden of uit zijn schuilplaats te 
verjagen. Men dient te bedenken dat 
de slag van een slang over ± 30% van 
zijn lichaamslengte reikt. Het meren
deel van de gifslangen wordt niet Ian
ger dan twee a tweeeneenha lve meter. 
Derha lve dient men de gifslang tot 
minder dan een meter te naderen om 
gebeten te kunnen worden. En dat is 
erg dichtbij . Men doet er verstandiger 
aan het dier op enige afstand met rust 
te Ia ten. Een slang geeft er de voorkeur 
aan om weg te kruipen i.p.v. te bijten. 
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Een slang bijt pas uit zelfverdediging. 
Bovendien dient mente bedenken dat 
slangen een belangrijke rol spelen in de 
natuur en ook voor de mens nuttig zijn. 
Vele gifslangen Ieven van ratten en 
andere schadelijke knaagdieren. Ze 
zijn beter in bet verdelgen daarvan dan 
katten. 

VENOMOUS SNAKES, EXCITING AND 
DANGEROUS 
Snakes have intrigued men for ages. In some 
parts of the world snakes are regarded as perso
nifications of the devil, while in other parts they 
are honoured as a fertility god. The ability to 
swallow large prey is well known and is made 
possible by the special construction of the skull 
(one extra bone and a ligament between the 
lower jaws). 
There are two ways to kill a prey: strangulation 
or poisoning. During strangulation, the inhala
tion of the prey is prevented, which of course, 
will end in death. A safer way to kill is to inject 
some venom and let that do the job. Four snake 
families use venom: the vipers (Viperidae), the 
rattlesnakes and moccasins (Crotalidae), the 
cobras (Elapidae) and the seasnakes (Hydro
phiidae). Only a few venomous species are dan
gerous. The amount of poison, ejected during the 
defensive bite, is variable. As a result, only 2.4% 
of all reported casualities with poisonous snakes 
are lethal. 
Snake venom consists of a mixture of toxins. 
Some affect the nervous system (neurotoxins), 
other the circulatory system (hemotoxins). 
Some snake toxins are used as medicine (cobra 
toxin as a cytostatic for instance). Venom of 
Viperids and Crotalids mainly consists ofhemo
toxins. A bite is characterized by violent pain, 
swelling and, after some time. necrosis. The 
venom of Elapids and Hydrophids mainly con
sists of neurotoxins, Their bite usually is not 
painful. After some time abnormal reflexes and 
vomiting occur; finally impairment of respira
tion results in death. 
Viperids live in Europe. Asia and Africa. Dan
gerous species are for instance Vipera ammody
tes (Europe), V. palaestinae, V. russelli (Asia). 
Echis carinatus and Bitis spp. (Africa). Crota
lids are found in America and Asia. Dangerous 
species in America are among others Bothrops 
spp., Crotalus durissus and Lachesis muta; in 
Asia Calloselasma rhodostoma is dangerous. 
Hydrophids live in coastal waters of the Indian 
and Pacific Ocean. Of these Emhydrina schisto
sa is frequently involved in casualities. Elapids 
are known from all continents except Europe. In 

America the coral snakes are dangerous \genus 
Micrurus), in Asia kraits (Bungarus spp.) and 
cobras (Naja spp.). in Africa Naja, nigricollis 
and the black mamba (Dendroaspis polylepis) 
and in Australia the taipan ( Oxyuranus scutel
latus), the tiger snake (Notechis scutatus). 
whip snakes (Demansia spp.) and the death 
adder (Acanthophis antarcticus). Apart from 
snakes there are two other venomous reptiles, 
namely the gila monster (Heloderma suspec
tum) and the Mexican beaded lizard (H. horri
dum). which are not really dangerous to men. 
Each year about 40,000 people die following 
snake bite. This seems much, but compared to 
traffic accidents and manslaughter it is to be 
neglected. 
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De gebandeerde gekko ( Coleonyx 
variegatus) in het terrarium 

IN LEIDING 
Coleonyx variegatus behoort tot de 
onderfamilie Eublepharinae, die ge
kenmerkt wordt door beweegbare oog
leden, wat evolutionair gezien een pri
mitief kenmerk is voor gekko's. Van 
het geslacht Coleonyx zijn vijf soorten 
beschreven. Ze komen voor in het 
zuidwesten van de Yerenigde Staten 
en in Midden-Amerika. 
De gebandeerde gekko, die zo'n 14 em 
groot wordt, maakt zijn wetenschap
pelijke naam variegatus ( = veelkleu
rig) niet erg waar. De kleur is overwe
gend lichtbruin of beige met een don
kerbruin vlekkenpatroon. Er zijn nog
al wat individuele verschillen in kleur 
en tekening. 
Deze gekko's komen voor in woestijn
gebieden van Californie en het aan
grenzende Mexico waar ze de dag 
onder stenen of in holen doorbrengen. 
In de schemering worden ze actief en 
de jacht op kleine insekten en spinne'n 
begint. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 
Ik houd vanaf begin 1983 een paartje 
gebandeerde gekko's in een terrarium 
van 40X35 X 50 (!XbXh) em. De 
inrichting bestaat uit stenen en boom
stronken, met op de bodem een laag 
rivierzand. De luchttemperatuur is 
overdag 25 a Jo· C en daalt 's nachts 
tot 17 a 2o·c. 
Ondanks het feit dat het in de scheme
ring en nacht actieve dieren zijn, heb ik 
meermalen gezien dat de dieren ook 
overdag tevoorschijn komen en op 
voedsel jagen. Het zijn uitgesproken 
bodembewoners die zich hoog op de 
poten rustig voortbewegen. Als ze een 
prooidier zien besluipen ze dit met 
kwispelende staart om, als ze dicht 
genoeg genaderd zijn, bliksemsnel toe 
te slaan. 
Ik voeder mijn dieren voornamelijk 
huiskrekels, afgewisseld met pas ver
velde meelwormen en spinnen. Af en 
toe geef ik wat vitamine AD3 en B
complex in het drinkwater. 

YOORTPLANTING 
Het geslachtsonderscheid is eenvou
dig. Het mannetje heeft vlak achter de 
staartwortel duidelijk zichtbare spo
ren. Het vrouwtje is over het algemeen 
wat forser gebouwd. Kort nadat ik de 
dieren kreeg, legde bet vrouwtje twee 
eieren, die echter snel verschrompel
den. Enkele maanden later produceer
de het vrouwtje weqerom twee eieren, 
die helaas ook niets opleverden. Daar
na gebeurde er op voortplantingsge
bied niets meer tot ze wegens een reor
ganisatie van mijn terraria tijdelijk in 
een bak met anolissen ondergebracht 
werden (april 1984). In dit terrarium 
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was de luchtvochtigheid veel boger 
(75% tegenover 45%) wat misschien 
stimulerend gewerkt heeft, want al 
gauw zag ik paringen. AI snel werden 
er weer eieren gelegd, ze waren 20 a 25 
mm lang. In tegenstelling tot de mees
te gekko-eieren hadden ze een zachte, 
perkamentachtige schaal. De eieren 
werden door bet vrouwtje zo diep 
mogelijk begraven in de vochtige bo
demgrond. 

JONGEN 
Ik heb de eieren uit bet terrarium 
gehaald en ondergebracht in een 
broedstoof in een mengsel van pot
grand en turf. N a ongeveer twee 
maanden kwamen de ± 7 em lange 
jongen ter wereld. De opfok gaf weinig 
problemen. Een paar dagen na de 
geboorte pakten ze kleine krekeltjes en 
andere kleine insekten. 
De jonge dieren maakten de naam 
gebandeerde gekko wei waar. Op de 
romp waren vijf brede, strakke banden 
te zien en op de staart tien smallere. 

BOEKBESPREKING 
THERE'S A FROG IN MY STOMACH 
Tyler, M.J., 1984. 
Dit boekje beschrijft op heldere, niet technische 
wijze de fascinerende processen die ertoe leiden 
dat de maag van de Australische kikker Rheo
batrachus silus verandert in een soort buidel 
waarin de jongen opgroeien. R. silus werd in 
1972 ontdekt en is al sinds 1981 niet meer in bet 
wild waargenomen. Waarscbijnlijk is bij uitge
storven doordat z'n biotoop ernstig werd aange
tast door ontbossing en een bevige droogte. 
In zeven hoofdstukken geeft Tyler een overzicht 
van de interessante geschiedenis van deze kik
ker, waarvan de vrouwtjes de eieren of larven 
(niet bekend wat er gebeurt) inslikken en die 
verder in hun maag Iaten opgroeien, totdat er via 
de mood volledig gemetamorfoseerde kikkertjes 
geboren worden. Deze geboorte werd slecbts 
tweemaal, in 1973 en in 1978, waargenomen en 
gefotografeerd. Een multidisciplinaire onder
zoeksgroep begon experimenten om na te gaan 

· hoe bewerkstelligd werd dat de maag verander
de van een verteringsorgaan in een soort dun-

N a ongeveer negen maanden waren ze 
even groat als de ouderdieren en was 
de contrastrijke tekening veranderd in 
een vlekkenpatroon zoals bij de ouder
dieren. 

NASCHRIFT 
In 1984 heeft bet ouderpaar nog 
gezorgd voor een legsel van twee eie
ren, waarvan er een uitkwam. Dena
kweekdieren bleken aile drie vrouwtjes 
te zijn. Begin 1985 is bet oudste 
vrouwtje gestorven. Tot op heden ben 
ik er niet in geslaagd 'vers bloed' te 
bemachtigen, zodat mijn hoop op ver
dere nakweek nu noodgedwongen ge
vestigd is op de relatie tussen vader en 
dochters. 

COLEONYX VARIEGA TUS IN HET 
TERRARIUM 
One couple was kept in a 40x35x50 (lxwxh) em 
terrarium. Day temperatures are 25-30 oc, night 
temperatures 17-20 °C. After a rise in air humi
dity the animals mated and laid soft shelled eggs. 
Within nine months the young grew to maturity. 

wandige buidel om aan de zicb ontwikkelende 
kikkervisjes onderdak te bieden. Men veronder
stelde dat de kikkervisjes een stof afscheidden 
die de maagsapproductie stopzette. Uit proeven 
bleek dat de larven een prostaglandine afscbeid
den, een stof die inderdaad maagsapproductie 
remt. Verdere studie van dit verschijnsel zou ook 
van belang kunnen :iijn voor bet ontwikkelen van 
behandelingswijzen tegen maagzweren. Mo
menteel ecbter is bet onderzoek min of meer stil 
komen te liggen doordat er geen kikkers meer 
zijn. Gelukkig werd er in 1984 een ander soort 
Rheobatrachus ontdekt met dezelfde wijze van 
broedzorg, zodat men met behulp van deze soort 
misscbien verder kan werken. 
Het boekje is gericht op Australische natuurlief
hebbers en studenten, maar bet is uitermate 
geschikt voor iedereen die voor deze- fascine
rende kikker belangstelling heeft. Voor specia
listen vormt bet een prettig leesbare aanvulling 
op bet meer technischjwetenschappelijke boek 
The Gastric Brooding Frog van dezelfde au
teur. M.S. Hoogmoed 


