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SAMENVATTING

In dit ar ti kel over de zwart staart prai rie hond wordt een li te ra tuur over zicht ge ge ven van de meest voor ko -
men de ziek ten bij deze dier soort. De be schre ven ziek ten wor den ge klas seerd per or gaan stel sel, met name het in -
te gu ment, het spijs ver te rings- en het adem ha lings stel sel, het car di o vas cu lair stel sel, het uro ge ni taal sys teem en
het be we gings stel sel. Tot slot wordt er in het kort ing egaan op een aan tal zo önosen die bij in het wild ge vang en
prai rie hon den kun nen voor ko men. 

Voor de me di ca tie wordt naar deel I “De zwart staart prai rie hond (Cy no mys lu do vi ci a nus) in de die ren art sen -
prak tijk” ver we zen dat ook in dit num mer is ver sche nen.

INLEIDING

De zwart staart prai rie hond wordt al tien tal len ja ren in

Bel gië als ge zel schaps dier ge hou den. We gens het ge brek 

aan in for ma tie in de cou ran te li te ra tuur over de ziek ten

bij deze die ren is het moei lijk voor de die ren arts om een

cor rec te di ag no se te stel len. Dit over zicht van de ziek ten

die voor ko men bij prai rie hon den wil die ren art sen op weg 

hel pen om deze aan doe ning en tij dig te di a gnos ti ce ren en

een ge pas te be han de ling in te stel len. 

ZIEK TEN BIJ DE PRAI RIE HOND

Het in te gu ment

De di ag no se van hui din fec ties ge beurt op de zelf de

wij ze als bij an de re die ren (huid af krab sel, as pi ra tie, cy to -

lo gie, bac te ri o lo gi sche cul tuur en schim mel cul tuur, …).

Hie ron der wor den enk ele vaak voor ko men de en ti tei ten

be schre ven.

Rui

Wil de prai rie hon den rui en twee tot drie keer per jaar.

Dit ge beurt in de herfst en op het ein de van de win ter of in

de len te. Elke rui pe ri o de duurt twee we ken. Indien de

prai rie hon den in huis ge hou den wor den, is er wei nig sei -

zoeng ebon den tem pe ra tuur ver schil; er is  dus vaak geen

re gel ma ti ge sei zoeng ebon den rui pe ri o de.

Lui zen en vlooi en (zo önose)

Prai rie hon den kun nen via soort ge no ten of an de re dier -

soor ten be smet wor den met vlooi en. Vlooi en zui gen niet

al leen bloed maar ze kun nen ook dra ger zijn van lint wor -

men en zelfs van de pest (Yer si nia pes tis). Een vlooi en in -

fes ta tie kan lei den tot een jeu ken de der ma ti tis. Lui zen

zijn gast heers pe ci fiek en ko men zel den voor bij prai rie -

hon den. De di ag no se van lui zen en vlooi en ge beurt door

het aan to nen van de pa ra sie ten en/of hun eieren bij kli -

nisch on der zoek van de vacht.

Der ma to fy to se (zo önose)

Er zijn enk ele ge val len ge rap por teerd van der ma to fy -

to se ver oor zaakt door Mi cros po rum gyp seum en Tricho -

p hy ton men tag rop hy tes.

De symp to men zijn alo pe cie, hy per pig men ta tie en

hy per ke ra to se. Er is geen of wei nig jeuk aan we zig. De

di ag no se en be han de ling zijn ver ge lijk baar met die bij

an de re dier soor ten.

Kort bij ten van de ha ren

Het kort bij ten van de ha ren door de prai rie hond zelf of 

door een hok ge noot kan lei den tot lae sies in de vacht. Het

af ge be ten stuk ziet er uit als wa ren de ha ren af ge knipt op

de aang etas te zone. De on der lig gen de huid is ge woon lijk 

nor maal.
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Als dif fe ren ti aal di ag no se moet men ook aan mij ten en 

der ma to fy ten denk en. De be han de ling be staat uit het af -

zon de ren van de prai rie hond. De ei ge naar moet meer tijd

bes te den aan zijn dier tje (zo wel in fre quen tie als in duur)

en er moet re gel ma tig iets ve ran de ren in de om ge ving.

Schuur let sels

Dit komt heel vaak voor bij prai rie hon den. De let sels

ont staan door het veel vul dig wrij ven te gen de tra lies van

de kooi. De let sels be vin den zich dan ook meest al op het

voor hoofd en de neus rug. Pre ven tief zou men moe ten

trach ten de mo ge lijk heid tot schu ren te ver mij den. 

Sub cu ta ne zwel ling en

Pas teu rel la mul to ci da werd reeds ge ïsoleerd uit sub -

cu ta ne ab ces sen. Ook ne opla sie ën ko men voor. De di ag -

no se en be han de ling zijn vol le dig ver ge lijk baar met deze

bij an de re dier soor ten.

Ande re der ma to lo gi sche pro ble men

Een ve ran de ring in de hor mo nen ba lans zou een oor -

zaak van alo pe cie kun nen zijn bij niet-ge cas treer de prai -

rie hon den.

In de li te ra tuur wordt de aan we zig heid van niet-ge ïden -

tifeer de ne ma to den bij een prai rie hond met der ma ti tis

ver meld .

Stap hy lo coc cus au reus kan een pus tu lai re der ma ti tis

ver oor za ken. Mee stal is dit te wij ten aan een ge brek ki ge

hy gi ëne. Stap hy lo coc cus kan ook ve rant woor de lijk zijn

voor po do der ma ti tis. Hierd oor kan er “bum ble foot” ont -

staan.

Spijs ver te rings stel sel

Pseu do-odon to ma

Een ty pi sche, veel voor ko men de aan doe ning bij prai -

rie hon den is het pseu do-odon to ma. In de iets ou de re li te -

ra tuur wordt dit let sel ook nog aang eduid als “odon to ma” 

of “com plex odon to ma”. Het gaat ech ter niet om echt tu -

mo raal weef sel, maar om een dys pla sie van de wor tels

van de in ci si vi bij prai rie hon den, meest al ter hoog te van

de snij tan den van de maxil la. Dit pseu do-odon to ma zou

ont staan ten ge vol ge van her haald trau ma van de in ci si vi, 

dat ui tein de lijk zou lei den tot in ter fe ren tie met de snij tand -

erup tie. Ge zien ech ter de apex nog steeds blijft door -

groei en, zou een de for ma tie van het ger mi naal weef sel en 

het om lig gend bot ont staan met een ruim te-in ne men de

mas sa tot ge volg.

 De symp to men van prai rie hon den met een pseu -

do-odon to ma zijn dysp neu, stri dor, ade men met open

mond en soms ook na sa le uit vloei. De neus uit vloei kan

se reus of zelfs pu ru lent zijn. Di kwijls is ook spra ke van

ge wichts ver lies en ge drags ve ran de ring en die dui den op

pijn. De eet lust ver min dert ge lei de lijk, waar schijn lijk om -

dat de prai rie hond niet kan eten en ade men te ge lij ker tijd.

Er kun nen in de long vel den dif fu se ver sterk te adem ha -

lings ge lui den ge hoord wor den, maar de aus cul ta tie van

de trachea toont aan dat de ge lui den af kom stig zijn van de 

bo ven ste lucht we gen. Bij cul tuur van de na sa le flo ra

wordt di kwijls een meng po pu la tie van bac te ri ën aang e -

trof fen. De he ma to lo gi sche waar den en de waar den voor

het se rum zijn nor maal. Bij de mees te die ren is er een

groei stil stand van één of bei de bo ven ste snij tan den en de

aang etas te snij tan den zijn soms te rug ge sle ten tot op het

ni veau van het tand vlees. Pseu do-odontoma’s ko men zo -

wel voor aan de bo ven ste als de on der ste snij tan den,

maar deze aan de on der ste snij tan den lei den zel den tot

pro ble men.

Een sliert je wat ten ge hou den voor de neus ope ning

toont over het al ge meen een asym me tri sche lucht stroom

en in veel ge val len is er zelfs een to ta le af we zig heid van

lucht stroom door één of bei de neus ope ning en. In ver ge -

vor der de ge val len ademt de prai rie hond zelfs con stant

met open mond. Bij on der zoek van de mond hol te (wordt

het best ge daan bij een ge a nest he seerd dier) wordt soms

een har de zwel ling ont dekt die het har de ver he mel te naar

vent raal drukt. De aan we zig heid van pseu do- odon to -

ma’s wordt be ves tigd door ra di og ra fie. De aan tas ting en

kun nen vaak ge zien wor den op la te ro la te ra le en vent ro -

dor sa le op na men van de vol le di ge sche del. In som mi ge

ge val len is het ech ter be ter om een  in tra-ora le op na me

van de maxil la te ma ken. Op de la te ra le op na men zijn on -

re gel ma ti ge af lij ning en tus sen het pe ri o don taal been en

de tand ran den zicht baar, en ook een verd ik king en een

ver hoog de opa ci teit van de wor tel. Als het pseu do-odon -

to ma groot is, kan er bij de wor tel van de snij tand een on -

re gel ma ti ge bol vor mi ge mas sa ge zien wor den met de -

zelf de den si teit als die van de tan den. Deze massa’s

kun nen vent raal op het har de ver he mel te druk ken. Wan -

neer de pseu do-odontoma’s klei ner zijn, kun nen ze al -

leen ge zien wor den op een dors oven tra le op na me van de

maxil la. Een an de re ra di og ra fi sche be vin ding is een ge ïn -

verteerde V van de oc clu sie op per vlak te van de bo ven ste

snij tan den. Deze ve ran de ring ont staat door de com bi na tie

van een ver traag de groei van de maxil lai re snij tanden én de

slij ta ge van de man di bu lai re snij tan den in de maxil lai re.

Een voor beeld van een ra di og ra fisch zicht baar pseu do-

 odon to ma ziet men op Fi guur 1. Ter ver ge lij king wordt

op Fi guur 2 een nor ma le ra di og ra fi sche op na me weer ge -
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ge ven. De prog no se van prai rie hon den met pseu do-

 odontoma’s is ge re ser veerd tot slecht. Pal li a tief kan men

an ti bi o ti ca, ste ro ïden en de cong esti va toe die nen.

Chi rur gi sche be han de ling en van het pseu do-odon to -

ma wo rden wel be schre ven. De ex trac tie van de snij tan -

den is vol gens som mi ge au teurs een oplos sing, ter wijl

an de ren dit be twis ten. Als het pseu do-odon to ma klein is,

kan de aang etas te snij tand ver wij derd wor den zo als de

snij tand van een ko nijn. De li ga men ta pe ri o don ta les

wor den los ge maakt met een ele va tor en de tand wordt

voor zich tig naar voor en naar ach ter ge draaid tot hij in

één stuk kan ver wij derd wor den.

Bij een an de re chi rur gi sche tech niek voert men een bi -

la te ra le buc co to mie uit om de vi su a li sa tie van het pa la ti -

num te ver ho gen. Er wordt een pa ra me di a ne sne de ge -

maakt in de ora le mu co sa aan de aang etas te zij de en de

mu co sa wordt los ge maakt van het on der lig gend been.

De tand en de tu mor wor den ver wij derd door het on der -

lig gend been weg te ha len. De mu co sa wordt ge slo ten

bo ven de hol te die ont staat door het ver wij de ren van de

tand. Bij on vol doen de mu co sa wordt de won de openg e -

la ten. Deze sluit zich dan van zelf met gra nu la tie weef sel.

The o re tisch kan er ook een dor sa le be na de ring ge beu -

ren door heen de si nus sen en neus gang en. Deze be na de -

ring zou even tu eel te ver kie zen zijn van we ge de be te re

vi su a li sa tie van de chi rur gie en om dat buc co to mie dan

niet no dig is. Maar zo als bij elke si nus ope ra tie zal er bloe -

ding op tre den en is de he mos ta se kri tiek.

Ande re au teurs ra den een rhi no to mie aan. Via een tre -

pa na tie o pe ning wordt een uri ne ka the ter van een hengst

ge plaatst in de neus gang en ach ter het cau da le ui tein de

van de aang etas te snij tan den. Zo’n ka the ter is van kunst -

stof en heeft een door sne de van 8 mm De kunst ma ti ge

lucht ope ning zorgt voor het verd wij nen van de dysp -

neu. De ope ra tie kan uit ge voerd wor den vol gens twee

verschil len de met ho den. De eer ste is de met ho de van

Johnson. De neus hol te wordt on mid del lijk cau daal van

de meest dor sa le top van de snij tan den en iets la te raal van

de mid den lijn ge o pend. Ver der is er de met ho de van

Wag ner, die de neus hol te iets meer naar ros traal opent.

De uri ne ka the ter komt dan in de neus hol te vlak bo ven het 

pseu do-odon to ma en vormt hier mee een hoek. Vóór de

ope ra tie wor den la te ra le radio g ra fie ën ge no men om de

af stand tus sen de neus ope ning en de tre pa na tie o pe ning

en tus sen de tre pa na tie o pe ning en het pseu do-odon to ma

in te schat ten. Dit laat ste is no dig om de leng te van de ka -

the ter te be pa len. De huid wordt ge o pend net la te raal van

de me di aan lijn door mid del van een li ne ai re in ci sie of een 

punch bi opt. De neus hol te wordt ge pe ne treerd met een

tro card punt (hier voor wordt een 3/16 tro card punt voor

een in tra me dul lai re pin ge bruikt). Met de uri ne ka the ter

wordt de hol te ge son deerd om de diep te tot het pseu -

do-odon to ma te me ten. Het ge slo ten, ron de ui tein de van

de ka the ter wordt verd er ge duwd tot voor bij de ste no se

van het pseu do-odon to ma om zo de neus weg te ope nen.

Het open ui tein de van de ka the ter wordt af ge knipt. Hij

moet ong eveer 1 cm lang er zijn dan de me ting en met de

son de en ra di og ra fie. Dit ver ze kert dat de ka the ter zal

eind i gen voor bij het pseu do-odon to ma. Om een be ter est -

he tisch ef fect (uit zicht ge lijkt dan op dat van een knoop)

te be ko men, kan men het dis ta le ein de even tjes doen op -

flak ke ren met een aan ste ker. Als de urine ka the ter op zijn

plaats zit, wor den sub cu ta ne, ho ri zon ta le ma tras hech ting -

en ge plaatst om hem ste vig te ver ank eren. Na de ope ra tie
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Fi guur 1. La te ro-la te ra le ra di og ra fie van de kop van een
prai rie hond met een (pseu do-) odon to ma: glad af ge lijn de
struc tuur (pijl) met ver hoog de opa ci teit zicht baar dor saal
van de apex van de maxil lai re snij tand. Ter hoog te van
deze struc tuur is er een ver nau wing van de des be tref fen de 
neus gang.

Fi guur 2. La te ro-la te ra le op na me van de kop van een
prai rie hond: nor maal ra di og ra fisch beeld. De apex van de 
maxil lai re snij tan den komt tot aan de eer ste kies. De wor -
tels van de man di bu lai re snij tan den lo pen on der de kie -
zen, de apex be vindt zich dis taal van de meest cau da le
kies.



wordt de ka the ter schoong emaakt en ge flusht met ace tyl -

cys te ïne verd und in een zout oplos sing (1 à 2 keer per

dag). Dit is nood za ke lijk om de eli mi na tie van het aan we -

zi ge mu cus te be vor de ren. Dit moet door de ei ge naar lang

vol ge hou den wor den om dat de uri ne ka the ter de mu cus pro -

duc tie lijkt te sti mu le ren. Ne gen maan den na de ope ra tie is

er een bre de lucht weg be ko men door de ka the ter die ra di -

og ra fisch goed zicht baar is. Enke le maan den na de ope -

ra tie is het verd er ge bruik van de ka the ter van de ori gi ne le 

leng te zel den nog no dig. Twee jaar na de ope ra tie vol doet 

een smal le en klei ne ka the ter die er voor zorgt dat de huid

de ope ning niet over groeit.

Ma loc clu sie

Ma loc clu sie bij prai rie hon den in ge vang en schap is

meest al het ge volg van een  overd re ven groei van de snij -

tan den. Dit is te wij ten aan een on aang epas te voe ding die

zorgt voor een slech te slij ta ge van de tan den. Ma loc clu sie

van de mo la ren wordt be schre ven bij prai rie hon den die

voe der krij gen met een te laag ve zel ge hal te. Snij tan den

kun nen ook be scha digd wor den door trau ma zo als na een 

val of door het con stant kau wen aan de tra lies.

Een prai rie hond met ma loc clu sie zal min der of he le maal

niet kun nen eten. Dit wordt ver oor zaakt door mecha ni sche

hin der of door het feit dat mis groei de tan den let sels ver oor -

za ken in de mond. De symp to men zijn ge wichts ver lies

(anor exie), een vocht i ge snuit en borst (hy pers ali va tie) en

maar ge deel te lijk op ge ge ten voe der. Onbe han del de mal -

oc clu sies lei den tot mal nu tri tie, cachexie en sterf te.

Zo als bij an de re knaag die ren en bij la go morp hen is

het moei lijk om de kie zen te con tro le ren, zelfs met se da tie.

Ra di og ra fie is on mis baar om de tand wor tels en de ka ken te 

be oor de len. Onder anest he sie kan de mond ge o pend

wor den om een be ter zicht te krij gen en de tan den bij te

slij pen met een tand boor. Afwij ken de tan den die nen na -

dien re gel ma tig ge con tro leerd te wor den.

Maag-dar men

Prai rie hon den zijn ge voe lig voor ve ran de ring en in de

nor ma le flo ra. Veel voor ko men de oor za ken van di ar ree

zijn voe dings fou ten en an ti bi o ti ca. Te veel eten of een te

snel le voe dings ve ran de ring kan di ar ree ver oor za ken. Een

voe ding met te wei nig ve zels is ook een mo ge lij ke oor -

zaak. De ei ge naar moet dan de eet ge woon ten cor ri ge ren.

Daar naast ko men ook me ta bo le oor za ken voor, zo als he pa -

ti tis. Infec tieu ze oor za ken van spijs ver te rings stoor nis sen

zijn zeld zaam bij in ge vang en schap ge hou den prai rie -

hon den. Coc ci di o se (Ei me ria sp.) wordt be schre ven maar

lijkt wei nig pa tho geen te zijn. Fla gel la ten, zo als Tricho -

mo nas en Gi ar dia, ko men ook af en toe voor, even als ne -

ma to den, ces to den en Sal mo nel la.

Le ver

Ca pil la ria he pa ti ca of Ca lo di um he pa ti cum is een zo ö -

noti sche ne ma to de die re gel ma tig te rug ge von den wordt

in de le ver van wil de knaag die ren, zo ook bij in het wild

ge vang en prai rie hon den. 

He pa to cel lu lair car ci no ma werd reeds bij ver schil len -

de prai rie hon den ge di a gnos ti ceerd en wordt vaak ge as -

so cieerd met he pa ti tis. Een vi ra le oor zaak zou mo ge lijk

aan de ba sis lig gen.

Res pi ra toir stel sel

Prai rie hon den heb ben vaak adem ha lings pro ble men.

Mo ge lij ke oor za ken zijn car di o my o pa thie, pneu mo nie,

in tra tho ra ca le massa’s, pseu do-odontoma’s of in tra na sa le

massa’s. Deze laat ste kun nen ver oor zaakt wor den door

in spi ra tie van vreem de voor wer pen, zo als stof van kle ding,

van kat ten bak vul ling of van een an de re bo dem bedek king.

Ook vlucht i ge oli ën af kom stig van ce der hout kun nen

adem ha lings moei lijk he den en al ler gie ver oor za ken.

Pseu do-odontoma’s wer den reeds ho ger be spro ken.

Op car di o my o pa thie wordt verd er in dit ar ti kel ing egaan.

Bij prai rie hon den met pneu mo nie werden al ver schil -

len de bac te ri ële in fec ties (Esche richia coli, Kleb siel la,

Pas teu rel la, Pseu dom onas, Sal mo nel la en My coplas ma) 

en schim mels (Asper gil lus) vast ge steld. Tot op he den

zijn nog geen dier soorts pe ci fie ke pa tho ge ne bac te ri ën of

schim mels ge di a gnos ti ceerd. In het wild ge vang en prai -

rie hon den zijn soms be smet met long mij ten (Pneu mo -

cop tes pen ro sei).

Een prai rie hond met adem ha lings moei lijk he den kan

dysp neu, cy a no se, neus- of oog uit vloei, le thar gie en ano -

r exie ver to nen. De pre dis po ne ren de fac to ren zijn obe si -

tas, te wei nig ven ti la tie, te hoge re la tie ve voch tig heid en

een te hoge hoe veel heid stof. In som mi ge ge val len kan

een cor rec tie van de om ge vings voor waar den de pro ble men

ver hel pen. Soms is het moei lijk te be pa len of obe si tas de

oor zaak is van een adem ha lings pro bleem.

De di a gnos ti sche tech nie ken zijn de zelf de als bij an -

de re knaag die ren en daar toe be ho ren ook ra di og ra fie en

trache a le spoe ling en. Trache a le spoel sels moe ten on der

anest he sie wor den ge no men. Ze zijn nut tig om een on -

der scheid te ma ken tus sen een in fec tie (met bac te ri ën of

schim mels), een al ler gie, long mij ten, ont ste king of ne o -

pla sie. Vaak is een com bi na tie van ver schil len de oor za ken

aan we zig.

Zo als bij an de re knaag die ren be staat de the ra pie in het

toe die nen van an ti mi cro bi ële far ma ca, het liefst na de di ag -
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nose via cul tuur en het be pa len van het an ti bi o gram en

een symp to ma ti sche ver zor ging. Ver ne ve ling en bron cho -

di la ta tie met een aang epast pro duct of een zuur stof kooi

(oplet ten voor hy per ther mie) kun nen hel pen. My coplas -

ma- in fec ties zijn moei lijk te di a gnos ti ce ren maar re a ge ren

goed op flu o ro qui no lo nen. Long mij ten kan men be han de -

len met iver mec ti ne, maar de long be scha di ging kan soms

reeds ir re ver si bel zijn.

Over het al ge meen heeft dysp nee bij prai rie hon den een

slech te prog no se, ten zij het pro bleem re la tief vroeg ont dekt

wordt.

Car di o vas cu lair stel sel

Di la to ri sche car di o my o pa thie

Di la to ri sche car di o my o pa thie wordt vaak ge zien bij

in ge vang en schap ge hou den prai rie hon den ou der dan 3 à

4 jaar. Als oor zaak wordt een nu tri ti o ne le de fi ci ëntie ver -

moed, maar dit is nog niet be ves tigd. Aang etas te die ren

ver to nen dysp neu, ver min der de eet lust en in ac ti vi teit waar -

door het pro bleem ge mak ke lijk ver ward kan wor den met

een pri mair adem ha lings pro bleem. Via ra di og ra fi sche

be vin ding en en echo car di og ra fie maakt men vaak het

on der scheid. Een be han de ling met ena la pril wordt be -

schre ven. De res pons blijft meest al te leur stel lend, deels

om dat de ziek te di kwijls al ver ge vor derd is. De prai rie -

hon den zijn dan ge woon lijk al zeer zwak op het ogen blik

van de di ag no se.

Uroge ni taal stel sel

Uri ne weg pro ble men zijn zeld zaam bij prai rie hon den. 

Man ne tjes in ge vang en schap die niet ge cas treerd zijn en

geen vrouw tje heb ben, kun nen een ac cu mu la tie van uri -

ne, se cre ties en cel de bris ont wik ke len in het pre pu ti um.

Dit ma te ri aal kan zich con cen tre ren, ver har den en ong e -

mak ver oor za ken. Dit kan lei den tot bac te ri ële in fec tie

en/of ne cro se van de pe nis. Dit komt het meest voor tij -

dens en juist na het jaar lijk se re pro duc tie ve sei zoen (ok -

to ber tot ja nu a ri). De symp to men zijn een pu ru len te uit -

vloei aan de pre pu ti um ope ning en een va ri a be le graad

van uri ne-in con ti nen tie. Om een bac te ri ële in fec tie te

her ken nen en te be han de len kan een cul tuur- en ge voe -

lig heids test ge beu ren. Bij het ma nu eel ver wij de ren van

het pre pu ti aal de bris is se da tie nood za ke lijk. Daar na

wordt het pre pu ti um ge rei nigd en ont smet met 10% po vi -

do ne-io di ne.

Be we gings stel sel

Frac tu ren

Frac tu ren ko men re gel ma tig voor. Prai rie hon den kun nen

im mers niet goed klim men en ko men vaak ten val. Frac -

tu ren kun nen ge ne zen in 3 tot 6 we ken. Prai rie hon den

verd ra gen geen ver ban den en spal ken. Ze kau wen en bij -

ten aan het ver band en be scha di gen de aang etas te poot

nog ex tra. Dit kan lei den tot zelf am pu ta tie. Tij dens de

her stel pe ri o de moe ten de prai rie hon den in toom ge hou den

wor den. Bij som mi ge frac tu ren is een am pu ta tie no dig.

Frac tu ren van het bek ken ko men veel voor bij prai rie -

hon den van 3 tot 9 maan den oud. Ze zul len meest al van -

zelf ge ne zen als de prai rie hond ge hou den wordt in een

kooi waar in hij niet kan klim men, zo als een aqua ri um of

een an de re kooi met glad de wan den of met be perk te hoog te.

Zo önosen

Trichop hy ton men tag rop hy tes en Mi cros po rum gyp seum

ko men voor; het zijn schim mels die ook bij de ei ge naars

huid let sels kun nen ver oor za ken. Ook ec to pa ra sie ten, zo -

als vlooi en, lui zen en mij ten zijn be smet te lijk.

Prai rie hon den die in het wild ge vang en wor den zijn

een po ten tieel re ser voir van Yer si nia pseu do tu ber cu lo -

sis, Yer si nia pes tis (de pest), Bay li sas ca ris pro cy o ni dae

en het Han ta vi rus. Ook Fran cis cel la tu la ren sis (tu la re -

mie) kan over ge dra gen wor den op men sen. In 2002 wer -

den in Bel gië 250 prai rie hon den ing evoerd die af kom stig 

wa ren van een han de laar in wild vang prai rie hon den uit

Texas, waar de ziek te werd vast ge steld. Het is dus af te ra -

den in het wild ge vang en prai rie hon den als huis dier te

hou den, maar ver mits er nog maar wei nig met de die ren

ge kweekt wordt in ge vang en schap, is dit vaak moei lijk te 

ver mij den.

Ande re mo ge lij ke zo önosen zijn Clos tri di um pi li for me

(ziek te van Tyz zer), Sal mo nel la spp., Pas teu rel la mul to -

ci da en Yer si nia en te ro co li ti ca. Op deze zo önosen wordt

hier niet die per ing egaan.
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Een vol le di ge li te ra tuur lijst kan bij de au teurs wor den be ko men. 
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Uit het ver le den   

FA MI LIE POR TRET MET KOE

Een merk waar dig en te ge lijk raad se lach tig ta fe reel tje, voor waar. Mis schien valt het op het eer ste zicht niet

op ... het koe beest par man tig po se rend tus sen de boe ren fa mi lie op zijn zon dags ge kleed. Alleen het klei ne

meis je in het mid den lijkt van de ong ewo ne si tu a tie be wust te zijn. Het ont wijkt de (kwij len de?) koei enk op en

kijkt enigs zins mees mui lend in de lens. Gro te zus houdt zich plichts be wust recht op.

Waar om die koe hier? Was dit het lie ve lings beest? Een prijs dier, de trots van de fa mi lie? Geen idee. Plaats

(ver moe de lijk Oost-Vlaan de ren) en tijd (om streeks W.O. I ?) van het ge beu ren zijn niet pre cies ge kend, de

her komst van de foto even min. Een muur en een hek slui ten koe en fa mi lie (op het boe ren erf?) af van de bui -

ten we reld. Op de ach ter grond zijn nog vaag de con tou ren van een huis met naam bord en zelfs een gas lan ta ren

te zien, aan de over kant van de straat, waar schijn lijk. Het lijkt een dorps straat ...

(Uit de fo to col lec tie van het Do cu men ta tie cen trum voor Streek ge schie de nis in het be gijn hof te Sint-Amands berg)

Luc De vrie se
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