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SAMENVATTING

De zwart staart prai rie hond (Cy no mys lu do vi ci a nus) wordt steeds meer als huis dier ge hou den. Infor ma tie

over deze exo ti sche dier soort ligt ech ter niet voor het grij pen voor de prak tijk die ren arts. Dit li te ra tuur over zicht

biedt een lei draad bij het on der zoek en de be han de ling van aan doe ning en bij de prai rie hond.

 In eer ste in stan tie wordt al ge me ne ken nis over dit bij zon de re knaag dier mee ge ge ven. Een ge pas te voe ding

en huis ves ting zijn es sen tieel voor de ge zond heid van de prai rie hond.

Daar na wordt hand i ge in for ma tie ge ge ven in ver band met het sek sen, het ver za me len van bloed en uri ne, het

toe die nen van me di ca tie, de anest he sie, chi rur gie en eu tha na sie. 

INLEIDING

Reeds tien tal len ja ren wordt in Bel gië de zwart staart -
prai rie hond (Cy no mys lu do vi ci a nus) ge hou den als ge -
zel schaps dier. Deze dier soort staat ook ver meld op de
po si tief lijst van toe ge la ten huis die ren.

Er be staat wei nig over zich te lij ke li te ra tuur, noch over
de ver zor ging, noch over het on der zoek en de be han de -
ling van aan doe ning en bij deze die ren. Daar om staat de
door snee die ren arts nog al mach te loos te gen over deze
ong ewo ne ver schij ning in zijn/haar prak tijk. Dit over -
zicht is een prak ti sche en ge struc tu reer de ver za me ling
van de be schik ba re li te ra tuur. 

Dank zij goe de raad ge ving en over de ver zor ging en de 
ken nis van de na tuur lij ke leef we reld van deze dier soort
kan het wel zijn van het dier in ge vang en schap ver be te -
ren. Daard oor wordt bo ven dien de kans op voort plan ting
ver hoogd en zo ver mijdt men dat de vraag naar prai rie -
hon den moet aang evuld wor den met wil de exem pla ren.

ALGE ME NE KEN MER KEN VAN DE ZWART STAART -
PRAI RIE HOND

Prai rie hon den be ho ren tot de orde van de Ro den tia, tot 
de fa mi lie van de Sci u ri dae en de sub fa mi lie Sci u ri nae.
Deze sub fa mi lie om vat eek hoorns, gron deek hoorns, mar -
mot ten en prai rie hon den. Het ge nus van de prai rie hon -

den is Cy no mys (de naam is ont staan uit het Grieks en

be te kent “muis ge lij kend op hond”). De in Bel gië als

huis dier toe ge la ten prai rie hond is de Cy no mys lu do vi ci a -

nus lu do vi ci a nus of zwart staart prai rie hond. Soms wordt

ech ter de Sper mop hi lus richard so nii (Richard son gron d -

eek hoorn) il le gaal als zwart staart prai rie hond ver kocht.

De Richard son gron deek hoorn is klei ner dan de zwart -

staart prai rie hond en wordt daar om soms ook wel aang e -

duid als “dwerg prai rie hond”. Zijn ge wicht is slechts 400

tot 600 gram ter wijl dat van een zwart staart prai rie hond

meest al 700 tot 1400 gram be draagt bij wild vang die ren,

en zelfs nog meer bij die ren in ge vang en schap (Ta bel 1).

Pro por ti o neel heeft de Sper mop hi lus richard so nii bo ven -

dien een dui de lijk lang ere staart (10 cm) dan de Cy no mys

lu do vi ci a nus (8-9 cm). De Sper mop hi lus maakt eer der

een flui tend ge luid ter wijl de Cy no mys “blaft”.

Prai rie hon den zijn af kom stig uit Noord-Ame ri ka

waar ze voor ko men op de vlak ten van Zuid-Ca na da tot

Texas. In de na tuur le ven ze in gro te ko lo nies en zijn ze

aang epast aan een le ven on der- en bo veng ronds. Ze heb -

ben een ro buust lichaam en een ste vi ge kop met klei ne

oor schel pen, re la tief gro te ogen en een nek die maar een

klein beet je smal ler is dan het hoofd (Fi guur 1). Het

staart topje is zwart. De be ha ring is licht- tot donk er bruin

ge kleurd. Grijs en rood bruin zijn min der fre quen te kleu -

ren, wit komt zel den voor. Op de buik zijn ze iets lich ter

van kleur. Jonge die ren zijn ble ker dan adul ten.
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Enke le bi o lo gi sche pa ra me ters van de prai rie hond

wor den weer ge ge ven in Ta bel 1.

Ana to mie

De wer vel ko lom van de zwart staart prai rie hond be -

staat uit 7 cer vi ca le, 13 tho ra ca le, 6 lum ba le en 4 sa cra le

wer vels en een va ri a bel aan tal staart wer vels. De ach ter -

poot heeft 5 te nen, de voor poot 4. De ra di us en de ulna

zijn apar te been de ren, even als de ti bia en de fi bu la. De el -

le boog is zeer flexi bel. Prai rie hon den heb ben een pe nis -

been tje.

Prai rie hon den be ho ren tot de Ro den tia en be zit ten dus

4 snij tan den. Deze heb ben geen be ze nu wing en blij ven

ge du ren de het hele le ven groei en. Zo als bij an de re eek -

hoor nacht i gen zijn de snij tan den goed ont wik keld en

heb ben ze lang ere wor tels dan die van an de re knaag die -

ren. De haak tan den ont bre ken, er is een di as te ma tus sen

de snij tan den en de kie zen. Ge woon lijk heb ben her bi vo re

knaag die ren, zo als cavia’s en chinchilla’s, con ti nu door -

groei en de kie zen met een lange kroon en zon der wor tel.

Ze wor den aang eduid als ara di cu lair hyp so don te of elo -

don te kie zen. Hoe wel de prai rie hond ook een her bi voor

is, heeft hij toch brachy o don te kie zen, dus met een kor te

kroon, die slechts ge du ren de een be perk te tijd groei en,

het geen be stem peld wordt als ane lo dont. De kie zen heb -

ben kam men en pun ten en be staan hoofd za ke lijk uit

zacht den ti ne, om ringd door har de email. De vol was sen

tand for mu le is bo ven aan 1 - 0 - 2 - 3 en on der aan 1 - 0 - 1 - 3. 
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Fi guur 1. Zwart staart prai rie hond.

Ta bel 1. Be lang rijk ste bi o lo gi sche pa ra me ters van prai rie hon den.

Pa ra me ter Ge mid del de waar de

Vol was sen ge wicht 0,5-2,2 kg 

(man ne tjes zijn ge woon lijk zwaar der dan vrouw tjes)

Seksu eel di mor fis me

(man ne lijk ge wicht/ vrou we lijk ge wicht)

15 %

Lichaams leng te 28-32 cm

Lichaams op per vlak te/kg 0,188 m2

Lichaams tem pe ra tuur 35,3-39 °C

Voe der op na me 40–150 g/dag

Wa ter op na me 50-200 ml/dag

Adem ha lings fre quen tie 70-100/min

Hart slag 83-318/min

Bloed vo lu me 75 ml/kg

Le vens duur 5-12 jaar (vrouw tjes le ven lang er dan man ne tjes)



De anaal zak ken kun nen be schouwd wor den als een
tri a de van pa pil len. Ei ge naars noe men dit soms een “bloem”.
Wan neer de prai rie hond ang stig, op ge won den, ner veus
of boos is, kan hij via zijn anaal zak ken een geur ver sprei den.

Ge drag

Prai rie hon den zijn dag die ren. Ze hou den geen ech te
win ter slaap maar zul len bij lage tem pe ra tuur soms toch
in een soort semi-win ter slaap gaan, waar bij ze ver schil -
len de op een vol gen de da gen sla pen en koud be gin nen
aan voe len. Dit kan het best wor den ver me den. Ze “blaf -
fen” wan neer ze ge ëxciteerd zijn, hun ei ge naar zien of
alarm slaan. Ze pro be ren con stant te klim men maar zijn
on han dig en zul len ge mak ke lijk val len. Het zijn zeer so -
ci a le die ren en daar om heb ben ze veel aan dacht en ge zel -
schap no dig. Prai rie hon den zijn ech te gra vers, het is dan
ook aan te ra den hen een dik ke bo dem be dek king te ge -
ven om te gra ven. 

Omdat prai rie hon den nor maal in groeps ver band le ven,
wordt ver on der steld dat het dier vrien de lij ker is om hen
met soort ge no ten te huis ves ten. In het wild be staat de so -
ci a le struc tuur uit fa mi lie groe pen van ge mid deld één vol -
was sen man ne lijk dier met meer de re vol was sen vrouw tjes
en hun jong en en nog enk ele man ne lij ke en vrou we lij ke
jaar ling en. In som mi ge ge val len kun nen meer de re vol -
was sen man ne tjes in één fa mi lie groep aan we zig zijn, bij -
voor beeld als er te veel wijf jes in de groep zijn. In het ge -
val dat de vol was sen man ne tjes ge re la teerd zijn aan
el kaar, kan dit soms een sta bie le struc tuur vor men. Indien 
deze man ne tjes ech ter niet uit de zelf de fa mi lie groep
stam men, ont staan ge re geld vecht par tij en om de do mi -
nan tie. Bij zwart staart prai rie hon den in ge vang en schap
wordt door som mi ge au teurs aang era den om, in dien de
ei ge naar niet wil kwe ken, enk el ge cas treer de en ges te ri li -
seer de die ren sa men te plaat sen; dit om ag res sie te voor -
ko men. Ook com bi na ties van meer de re in tac te wijf jes en
even tu eel één man ne tje zijn mo ge lijk. Tij dens de ‘rut’
(zie verd er) is de kans groot dat niet-ge cas treer de man ne -
tjes met el kaar be gin nen vech ten. 

Voe ding

De prai rie hond is een her bi voor die in het wild leeft
van gras sen, hooi en onk ruid, aang evuld met enk ele in -
sec ten. Deze dier soort heeft een ho ger ge hal te aan ruwe
ve zel no dig dan rat ten, mui zen, ger bils en ham sters, bij -
voor beeld on der de vorm van hooi.

Onder grond se plan ten de len hang en vaak vol aar de
zo dat de aar de mee op ge no men wordt. De op na me van
aar de par ti kels wordt ge schat op 8%, één van de hoog ste
waar den ge me ten bij her bi vo ren. Dit zou een be lang rij ke
rol kun nen spe len in de op na me van mi ne ra len en even -

tu eel ook zor gen voor het af slij ten van de con stant groei -
en de snij tan den.

De mees te prai rie hon den hou den van ro zij nen, za den,
no ten, koek jes, be schui ten, ver se groen ten en fruit. Dit
mag al le maal als ex tra atje ge ge ven wor den, maar over-
daad schaadt. Veel prai rie hon den zijn te vet, doord at ze
een te vet rijk dieet krij gen en te wei nig be we ging heb ben. 
Wil de prai rie hon den we gen 0,7 tot 1,4 kg, maar obe se
die ren in ge vang en schap kun nen tot 2,3 kg we gen. Com -
mer cieel voe der voor prai rie hon den is be schik baar, maar
de hoe veel heid pel lets wordt het best be perkt en hooi
moet al tijd ter be schik king zijn.

Prai rie hon den min der dan zes maan den oud moe ten
een spe ci aal voe der krij gen, aang epast aan hun groei. Lu -
zer ne hooi be vat veel cal ci um dat goed is voor groei en de
prai rie hon den, maar het kan lei den tot blaas- en nier ste nen.
Daar om is het be ter om lu zer ne hooi ze ker niet lang er te
ge ven dan tot zes maan den.

Wa ter wordt bij voor keur ver strekt via drink fles sen.

Fy si o lo gi sche ge ge vens, zo als voe der- en drink wa ter -
op na me, zijn te rug te vin den in Ta bel 1.

Huis ves ting

De kooi moet ruim ge noeg zijn om vol doen de ac ti vi -
teit en be we ging toe te la ten. Omdat prai rie hon den niet
goed kun nen klim men, wor den geen klim plank en en lad -
ders in de kooi ge plaatst. Hout wordt het best niet ge bruikt
om dat prai rie hon den het kun nen stuk kna gen. Bo ven dien
kan hout on vol doen de ge rei nigd wor den. Even tu eel kun -
nen wel tak ken van niet-toxi sche boom soor ten ge ge ven
wor den als knaag ma te ri aal. De kooi dient een vol le vloer
te heb ben. Het voord eel is dat er een die pe re bo dem be -
dek king kan ge bruikt wor den zo dat de prai rie hon den
kun nen gra ven. Een draa droos ter vloer is niet aang ewe -
zen om dat prai rie hon den ge voe lig zijn voor het ont wik -
ke len van po do der ma ti tis.

Het ma te ri aal voor de bo dem be dek king moet vol doen
aan de vol gen de ei sen: hy gi ënisch, niet-toxisch, re la tief
stof vrij, ab sor be rend en on der houds vrien de lijk. Hout scha -
ve ling en, com mer ci ële pel lets of pa pier snip pers vol doen.
Ce der scha ve ling en kun nen ir ri te rend en toxisch zijn.

De kooi staat het best op een cen tra le, goed ge ven ti -
leer de maar tocht vrije plaats. De kooi moet zo veel mo ge -
lijk open zijn, er mag dus geen aqua ri um ge bruikt wor den 
an ders kan het ge brek aan ven ti la tie lei den tot adem ha -
lings stoor nis sen en pro ble men met tem pe ra tuur en voch -
tig heid.

Als de licht in val en tem pe ra tuur ge du ren de de win ter
ver min de ren, kan de prai rie hond slo mer en meer sla pe rig 
wor den. Prai rie hon den ge dij en het best bij een om ge vings -
tem pe ra tuur tus sen 20 en 22 °C, maar ex tre me re tem pe ra tu ren 
wor den verd ra gen. De re la tie ve voch tig heid moet lig gen
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tus sen 30 en 70 %. Een re gel ma ti ge dag leng te van 10 tot 12

uur is aang era den. 

In de kooi kun nen on der an de re hooi, een slaap plaats

(bij voor beeld bloem pot ten), een uit kijk plaats en speel -

goed, zo als pa pier of een fret ten wiel, aang ebracht wor -

den. Ook bui zen en pij pen die dienst doen als tun nel wor -

den ge ap pre cieerd. Een prai rie hond is van na tu re een

zin de lijk dier, een bak je met stro kan dienst doen als de fe -

ca tie plaats.

Voort plan ting

Vrou we lij ke prai rie hon den zijn mono-oes trisch en zijn

loops ge du ren de 2 tot 3 we ken in de pe ri o de van ja nu a ri

tot maart. Het zijn spon ta ne ovu la to ren. Nor maal zijn

prai rie hon den ge slachts rijp op 2-3 ja ri ge leef tijd. Co pu -

la tie en be vruch ting ko men ech ter ook voor bij jaar ling -

en. De wil de prai rie hon den co pu le ren meer de re ma len

on der de grond, zel den ge beurt dit bo veng ronds. Een

loops vrouw tje is slechts één dag ont vank elijk voor het

man ne tje. Het do mi nan te man ne tje be waakt het vrouw -

tje om de co pu la tie met an de re man ne tjes te ver hin de ren.

Soms komt een vrouw tje na ong eveer twee we ken weer

in oes trus. In het wild kan een loops vrouw tje her kend

wor den aan de in ter ac tie met het ge slachts rijp man ne tje:

ve ran de ring van ge drag, overd ag sa men on der de grond

krui pen, een unie ke roep, lik ken aan de ge ni ta li ën en het

man ne tje dat nest ma te ri aal mee neemt on der de grond.

Vóór de co pu la tie is de vul va ge zwol len en ge slo ten, na de

co pu la tie is ze open. De dag na dien kan al ma ter naal ge drag

op tre den, na me lijk het verd edi gen van een on der gronds com -

parti ment en het ver za me len van nest ma te ri aal.

Dracht i ge en lac te ren de vrouw tjes in het wild heb ben

een ge ïsoleerd nest. In deze pe ri o de zijn ze ag res sief ten

op zich te van an de re prai rie hon den en do den ze de na ko -

me ling en van an de re vrouw tjes.

Het kwe ken van prai rie hon den ge beurt nog zel den

door hob by is ten. In ge vang en schap zou een prai rie hond

met een nest moe ten af ge zon derd wor den van het va der -

dier en van de rest van de groep tot de jong en op speen -

leef tijd zijn.

De “rut” is een pe ri o de in het jaar waar in veel prai rie -

hon den ag res sief wor den. Ze be gint vóór de pa ring en

loopt tot en met de ei gen lij ke pa rings tijd. Bij de mees te

die ren be gint ze in de late herfst (ok to ber-no vem ber),

maar bij an de re merkt men de te kens pas op in fe bru a ri-

 maart. De ken mer ken van de aan we zi ge rut zijn een ver -

hoog de ag res si vi teit (ten op zich te van men sen en an de re

prai rie hon den), klap per tan den, ver gro te melk klie ren en

tes tes, haar uit val (door hor moon ve ran de ring en), een ster ke re 

geur (het mar ke ren van het ter ri to ri um met geur klie ren)

en het be wa ken van het ter ri to ri um.

Jong en

De dracht duur bij de prai rie hond is 30-37 da gen. De
nest groot te be draagt 2 tot 10 jong en, met een ge mid del de 
van 5. De jong en wor den naakt en met ge slo ten ogen ge -
bo ren. Ze we gen ong eveer 15 gram. Na 2 we ken is een
lich te haar groei te zien en we gen ze ong eveer 40 gram.
Na een maand is hun lichaam vol le dig be dekt met haar en
be gin nen ze te krui pen. Ze ope nen de ogen als ze tus sen
30 en 36 da gen oud zijn. Na 5 we ken kun nen ze lo pen en
van af dan be gin nen ze de om ge ving te ver ken nen en ko -
men ze uit hun schuil plaats. Ze kun nen al “blaf fen”. De
om scha ke ling van melk naar vast voed sel, zo als pel lets,
hooi en groen ten, ge beurt het best ge lei de lijk aan van af
de leef tijd van 5 we ken. Op 7 we ken wor den de jonge prai -
riehond jes ge speend. 

PRAK TI SCHE HAND LEI DING BIJ ON DER ZOEK
EN BE HAN DE LING

Han te ren

Prai rie hon den zijn lie ve die ren maar hou den er meest al
niet van om ge fixeerd te wor den door de die ren arts. Ze
kun nen bo ven dien hard bij ten. Het nek vel is vaak niet erg 
ruim, zo dat het moei lijk is de die ren daar vast te ne men.
Het is be ter om de hand rond de nek te plaat sen en het dier
ste vig ach ter de kaak tak ken te fixe ren. Ook het fixe ren
met een hand doek kan soms han dig zijn.

Sek sen

De af stand tus sen de vul va en de anus be draagt enk ele
mil li me ters. De af stand tus sen de pe nis en de anus is 2 à 3
cm bij vol was sen en 1 à 1,5 cm bij jonge die ren. Afhank e -
lijk van het cy clus sta di um kun nen bij de vrouw tjes
(niet-)lac te ren de melk klie ren en een open/ge slo ten vul va 
te zien zijn. Bij niet-ge cas treer de, man ne lij ke prai rie hon -
den zijn de tes tes dui de lijk zicht baar tij dens de “rut”.
Man ne lij ke die ren zijn ge woon lijk gro ter dan vrouw tjes
(Ta bel 1).

Bloed na me

Bloed kan ge no men wor den in de vena sap he na la te -
ra lis en vena cep ha li ca. Dit moet on der se da tie of anes-
the sie ge beu ren. In de vena cep ha li ca kan zon der pro ble -
men 0,5 tot 1 ml ge no men wor den, via de vena sap he na
la te ra lis wordt een klei ne re hoe veel heid ver kre gen. Voor 
gro te sta len is het aang era den om de vena ju gu la ris of de
vena cava cra ni a lis te punc te ren. Als al ge me ne richt lijn
geldt dat het af ge no men bloed vo lu me zon der pro ble men
maxi mum 1% van het lichaams ge wicht mag be dra gen. 

In Ta bel 2 wor den de nor ma le he ma to lo gie en de bi o -
che mi sche waar den van het bloed weer ge ge ven.
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Uri ne ver za me len

Een prai rie hond plast wei nig en uri ne weg pro ble men
zijn zeld zaam. Voor het ver za me len van uri ne kan men
het best cys to cen te se toe pas sen. Een an de re met ho de is
de prai rie hond een tijd je huis ves ten in een kooi met een
ge slo ten plas tie ken bo dem. Bij het vrouw tje kan men ook 
pro be ren uri ne te ver krij gen door voor zich tig op de blaas
te du wen.

Me di ca tie toe die nen

Prai rie hon den heb ben voor na me lijk een gram po si tie ve 
ga stro-in tes ti na le flo ra. Be paal de an ti bi o ti ca die bij ge lijk -
aar di ge knaag die ren en te ro toxe mie kun nen ver oor za ken,
wor den daar om be ter niet ge ge ven. Dit zijn on der an de re
de ma cro li den (ery tro my ci ne, ty lo si ne en spi ra my ci ne),
de lin co sa mi den (clin da my ci ne en linco my ci ne) en de
â-lac ta man ti bi o ti ca. Toch be staan er al ge publiceer de
do se ring en voor amoxi cil li ne en clin da my ci ne. 

De richt do se ring en van me di cij nen die in de li te ra tuur
wor den be schre ven voor prai rie hon den (Ta bel 3) wer den 
proef on der vin de lijk be paald. Voor de ver schil len de me -
di cij nen wer den geen far ma co ki ne tiek-, far ma co dy na -
miek- en toxi ci teits tu dies uit ge voerd.  Er dient dus steeds
re ke ning ge hou den te wor den met mo ge lij ke ne ve nef -
fec ten.

Afhank elijk van de han teer baar heid van de prai rie -
hond kun nen al dan niet to pi ca le ge nees mid de len toe ge -
diend wor den. Tam me prai rie hon den kun nen ex tern ge -
bruik van me di ca tie, ba den of oog zal ven met klei ne
weer stand to le re ren. Ze lik ken meest al wel de res ten van
hun vacht en daar om wor den to pi ca le me di cij nen toch
niet aang era den.

Ora le me di ca tie is meest al ge mak ke lijk toe te die nen,
voor al bij prai rie hon den die het han te ren ge wend zijn.
Deze me di ca tie zou in vloei ba re vorm sa men met een
sma ke lij ke sub stan tie ge ge ven moe ten wor den, bij voor -
beeld zoet drui ven sap. Ta blet ten wor den het best ver pul -
verd, zo dat het poe der even eens in een vloei stof kan wor -
den ge sus pen deerd.

Sub cu ta ne in jec ties ge beu ren met een 22 gau ge naald
dor saal in de nek of in de rug. Er kan tot 12 ml ing espo ten
wor den. Intra mus cu lai re in jec ties wor den toe ge diend in
de mus cu lus qua dri ceps fe mo ris met een 22-25 gau ge -
naald. Er mag maxi mum 0,3 ml per adult ge ge ven wor -
den. Intra ve neu ze in jec ties (IV) zijn moei lijk. Ze kun nen
bij ver zwak te prai rie hon den in de vena cep ha li ca ing e -
spo ten wor den. Hier voor wordt er een naald of ka the ter
van 25-26 gau ge of een in su li ne spuit ge bruikt. Bij die ren
die niet te obees zijn, kan ook de la te ra le vena sap he na
ge bruikt wor den. Injec tie in de vena ju gu la ris kan enk el
bij die ren on der anest he sie. Intra pe ri to ne a le in jec ties
wor den op de me di aan lijn cau daal van de na vel toe ge diend.

Chi rur gie

Zo als bij an de re knaag die ren is het uit vas ten vóór een
anest he sie niet nood za ke lijk, om dat er geen ri si co is op
as pi ra tiep neu mo nie doord at de prai rie hond zou bra ken.
Som mi ge au teurs ra den toch aan om de prai rie hon den 2 à 
4 uur te la ten uit vas ten, zo dat het maag vo lu me en de
voed sel par ti kels in de mond zou den ver min de ren. Het
drink wa ter hoeft niet weg ge no men te wor den.

Er be staan veel anest he sie pro to col len. Ge pu bli ceer de
do sis sen van pre me di ca tie en anest he ti ca zijn te rug te
vin den in Ta bel 3. Isof lu raan wordt vaak ge bruikt en is
vei lig. Er wordt aang era den om tij dens de in duc tie een
in duc tie box of een groot mas ker te ge brui ken waar ook
de voor po ten in pas sen. Tij dens die pe re anest he sie kan
een klei ner mas ker vol staan. Het toe die nen van een gas -
anes t he ti cum al leen kan vol staan voor een kor te anest he -
sie, zo als bij een bloed na me en bij een ra di og ra fie. Bij
lang ere anest he sie is pre me di ca tie aang era den.

Endot rache a le in tu ba tie kan blind ge beu ren (zo als bij
ko nij nen) of met be hulp van een en do scoop, maar is vaak 
erg moei lijk.

Elk ge se deerd of ge a nest he seerd dier wordt het best
ge plaatst op een ver warmd mat je en de lichaams tem pe -
ra tuur dient re gel ma tig te wor den ge con tro leerd om hy -
po ther mie tij dig te on der ken nen.

Het cra ni aal deel van het lichaam moet ho ger lig gen
om de druk van de ab do mi na le or ga nen op de tho rax hol te 
te ver min de ren. Dit is voor al heel be lang rijk bij obe se
prai rie hon den en prai rie hon den met adem ha lings pro ble -
men.

Zo als bij chinchilla’s, cavia’s en ko nij nen is het be -
lang rijk dat prai rie hon den snel te rug be gin nen te eten na
de ope ra tie. Dit is nood za ke lijk om een ve ran de ring van
de darm flo ra te ver hin de ren en om he pa ti sche li pi do se te
voor ko men. Het toe die nen van een anal ge ti cum zal zor -
gen voor min der ong emak en angst, waard oor de pa ti ënt
bin nen enk ele uren na de ope ra tie zal be gin nen met eten.
Mo ge lij ke anal ge ti ca wor den met hun do sis sen ver meld
in Ta bel 3.

Eut ha na sie

Het is aan be vo len om een overd osis in ha la tie a nest he -
sie toe te die nen, ge volgd door een in jec tie van bar bi tu ra -
ten of T61® in tra ve neus of in tra car di aal. 

Enke le gang ba re ope ra tie ve ing re pen

Cas tra tie

Indien de ei ge naar niet met het dier wil kwe ken, kan
hij de prai rie hond het best la ten cas tre ren vóór de pu ber -
teit om de ont wik ke ling van ag res sie te ver mij den. Het is
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Ta bel 2. Bloe dwaar den van prai rie hon den.

Pa ra me ter Gemiddelde Ui ter ste waar den

He ma to criet (%) 44   36 - 54

Aan tal rode bloed cel len (106 /ìl) 7,7   5,91 - 9,40

MCH (pg) 21   18 - 24

Ge mid del de con cen tra tie in tra cel lu lair he mog lo bi ne (MCHC) (g/dl) 35   32 - 39

MCV (ìm3) 55,1    44,2 - 68,2 

He mog lo bi ne (g/dl) 16   12,7 - 19,6

Aan tal wit te bloed cel len (x 103/ìl) 5,5   1,9 - 10,1

Neut ro fie len (x 103/ìl) 3,8   0,9 - 7,1

Neut ro fie len (%) 69   43 - 87

Bands (x 103/ìl) 0   0

Lym fo cy ten (x 103/ìl) 1,4   0,3 - 3,5

Lym fo cy ten (%) 25   8 – 54

Mo no cy ten (x 103/ìl) 0,2   0 - 0,728

Mo no cy ten (%) 4   0 – 12

Eo si no fie len (x 103/ìl) 0,1   0,-0,624

Eo si no fie len (%) 2   0 – 10

Ba so fie len (x 103/ìl) 0,02   0 - 0,126

Ba so fie len (%) 0,2   0 – 2

Ala ni ne ami no trans fe ra se (ALT) (IU/l) 44   26 - 91

Alka lisch fos fa ta se (IU/l) 47   25 - 64

Aspar taat ami no trans fe ra se (AST) (IU/l) 25   16 - 53

To taal bi li ru bi ne (mg/dl) 0,2   0,1-0,3

Cal ci um (mg/dl) 9,7   8,3-10,8

Cre a ti ni ne (mg/dl) 1,7   0,8-2,3

Fi brin ogeen (mg/dl) 273   100-600

Glu co se (mg/dl) 157   120-209

Fos for (mg/dl) 7,6   3,6 - 10,0

Ka li um (mEq/l) 4,6   4 - 5,7

lparTo taal ei wit (g/dl) 7,0   5,80-8,10

Albu mi ne (g/dl) 3,2   2,4 - 3,9

Nat ri um (mEq/l) 157   144 - 175

To ta le dicht heid (g/dl) 7,5   6,0-8,0 

Ureum (mg/dl) 32   21-44



ech ter ook waar schijn lijk dat bij cas tra tie van vol was sen
prai rie hon den de ag res sie ver min dert. 

De cas tra tie van man ne lij ke prai rie hon den ge beurt het 
best vóórdat er zich te veel vet be vindt in het ab do men.
Prai rie hon den ac cu mu le ren vet van de vroe ge herfst tot
in de win ter. Het ide a le mo ment voor cas tra tie is bij ge -
volg van mei tot ok to ber. Jonge prai rie hon den wor den
het best ge o pe reerd in de len te van het eer ste le vens jaar.

Vóór de ope ra tie wor den de tes tes ge pal peerd. De ab do -
mi na le cas tra tie is aan te ra den om dat de tes ti kels dan veel
ge mak ke lij ker te lo ka li se ren zijn. Prai rie hon den heb ben
im mers slecht ont wik kel de, he mis cro ta le zak ken. De tes tes
lig gen af hank elijk van het sei zoen in het cau daal deel van 
het lies ka naal of cau daal in de buik hol te. Prai rie hon den
kun nen dus aan zien wor den als “func ti o ne le cryp tor chen”. 

Zo als bij alle knaag die ren wordt bij scro ta le cas tra tie
het lies ka naal het best ge slo ten om een post ope ra tie ve
her nia te ver mij den. Aang ezien de he mis cro ta le zak ken
bij de prai rie hon den min der goed ont wik keld zijn, is dit
moei lij ker.

Hier na wor den de scro ta le en de ab do mi na le cas tra tie
in de tail be spro ken.

Scro ta le cas tra tie

Op het cau daal deel van het scro tum wordt een in ci sie
ge maakt door heen de huid en de on der lig gen de fas cia
sper ma ti ca. Bij jonge en obe se prai rie hon den is het soms
moei lijk de tes tes te vin den tus sen het uit pui len de, ge lo bu -
leer de vet. Bij ou de re, sek su eel rij pe of sek su eel ac tie ve
prai rie hon den zijn de tes tes dui de lij ker, maar er is meer
kans op bloe ding en. Eens de tes tis ge lo ka li seerd is, wordt 
het li ga men tum gu ber na cu lum door ge scheurd. Er wor den
twee klem men ge plaatst op de zaad streng. Deze wordt
dub bel ge li geerd al vo rens ze door te snij den. Om het lies -
ka naal te slui ten wordt de fas cia ge slo ten met een paar
enk el vou di ge hech ting en of een kor te door lo pen de hech -
ting. Daar na wordt het zelf de ge daan met de an de re tes tis.

Abdo mi na le cas tra tie

De sne de wordt ge maakt in de mid den lijn 1-2 cm cra -
ni aal van het pre pu ti um. Er moet op ge let wor den dat de
flexu ra cra ni a lis van de pe nis niet ing esne den wordt.
Daar na maakt men een in ci sie in de li nea alba. De vasa
de fe ren tia lig gen langs het vet. Door voor zich tig aan het
vas de fe rens te trek ken, kun nen de tes tes ge lo ka li seerd
wor den. Het vet, dat ge mak ke lijk naar bui ten puilt, be vat
meest al een tes ti kel. Er wordt een klem op het li ga men -
tum gu ber na cu lum ge zet en dit wordt voor zich tig ge -
scheurd. De zaad streng wordt ge li geerd met be hulp van
de twee- of drie-klem men tech niek. De zaad streng wordt
door ge sne den en de tes ti kel ver wij derd. Met de an de re
tes ti kel wordt het zelf de ge daan. De buik hol te en sub cu tis 

wor den rou ti ne ma tig ge slo ten, daar na wordt een in tra -

der ma le hech ting ge plaatst.

Ova ri(ohys ter)ec to mie

Er is wei nig in for ma tie over het voor ko men van ziek -

ten van het voor plan tings stel sel bij in ge vang en schap ge -

hou den prai rie hon den. Ova ri o hys te rec to mie ver hin dert

de ont wik ke ling van ova ri um- of ute rust umo ren en py o me tra.

Ook bij de di ag no se van één van deze aan doe ning en wordt

ova ri o hys te rec to mie aang era den.

Ste ri li sa tie zou bo ven dien de ag res sie ver min de ren.

De in ci sie wordt ge maakt cau daal van de na vel tot cra -

ni aal van het os pu bis. Omdat de mees te prai rie hon den

obees zijn, moet er een dik ke laag sub cut aan vet ing esne -

den wor den voord at de li nea alba zicht baar is. Er wordt

voor zich tig een in ci sie in de li nea alba ge maakt op de

stand aar dwij ze. Prai rie hon den heb ben een groot cae cum

dat ia tro geen kan be scha digd wor den bij het zoe ken naar

de ute rus. Daar om is het aang era den om enk el  een stomp

voor werp of een ving er te ge brui ken om de ute rus te zoe -

ken en naar bui ten te breng en. In veel ge val len wordt de

ute rus door het vet in het me so me tri um rich ting mid den -

lijn ver plaatst en dit ver ge mak ke lijkt de zoek tocht. Men

moet er re ke ning mee hou den, ze ker bij jonge die ren, dat

de ute rus heel smal is in ver ge lij king met het vet te me so -

me tri um. Afhank elijk van de hoe veel heid vet kan het

moei lijk zijn om het ova ri um te vin den. Het vet dor saal

van het ova ri um wordt voor zich tig tus sen duim en wijs -

ving er ge scheurd. Zo zal het vet scheu ren maar niet de

bloed va ten, waard oor ze be ter her kend kun nen wor den.

Ze wor den dub bel ge li geerd of ge clipt en daar na door ge -

sne den zo dat het ova ri um vrij komt. De bloed va ten in het

vet van het me so me tri um zijn ge woon lijk heel klein. Het

me so me tri um wordt in cra ni o cau da le rich ting ge scheurd

tot dat de hele ute rus hoorn naar bui ten ge bracht kan wor -

den en het cor pus ute ri ge von den is. Om de an de re ute -

rus hoorn en ova ri um te vin den volgt men het cor pus ute ri

langs de an de re zij de naar cra ni aal. De hier bo ven be -

schre ven pro ce du re moet her haald wor den om het ova ri -

um en de ute rus hoorn aan de an de re zij de te ver wij de ren.

Indien de ute rus en haar bloed va ten smal zijn, kun nen ze

sa men dub bel ge li geerd wor den. Er wor den twee klem -

men ge plaatst cau daal op het cor pus ute ri en de ute rus

wordt ing esne den tus sen de twee klem men. De stomp

wordt te rug ge plaatst in het ab do men en ge con tro leerd op

bloe ding en na dat de klem is ver wij derd.

De li nea alba en de sub cu tis wor den op de ge brui ke lij ke

ma nier ge slo ten. Ten slot te wordt een in tra der ma le hech ting

ge zet. 
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Ta bel 3. Ge nees mid de len die bij de prai rie hond kun nen wor den toe ge diend, met hun in de li te ra tuur be schre ven do sis sen.

Anti bi o ti ca Do sis Toe die nings wij ze

Ami ka ci ne 2,5 mg/kg, 2 x/dag IM, IV, SC

Amoxi cil li ne 15 mg/kg, 2 x/dag PO, SC

Chloor am fe ni col 50 mg/kg, 2 x/dag PO, SC, IM, IV

Clin da my ci ne 5 mg/kg PO

Doxy cy cli ne 2,5 mg/kg, 2 x/dag PO

Enrof loxa ci ne 2,5-10 mg/kg, 2 x/dag PO, SC, IM

Gen ta mi ci ne 2,2 mg/kg PO, to pi caal, SC, IM

Met ro ni da zo le 20-40 mg/kg, 1 x/dag PO

Ne o my ci ne 20-40 mg/kg PO

Sul fa di met hoxi ne 25-50 mg/kg PO

Tet ra cy cli ne 10-20 mg/kg, 2-3 x/dag PO

Tri met hoprim/sul fa 30 mg/kg PO, SC, IM

Anti my co ti ca Do sis Toe die nings wij ze

Chlor hexi di ne sham poo 2%-3% To pi caal

Gri se o ful vi ne 25 mg/kg,1x/dag, ge du ren de 2-4 we ken PO

Itra co na zo le 5-10 mg/kg 1x/dag PO

Ke to co na zo le 10 mg/kg 1x/dag PO

Anti pa ra si ti ca Do sis Toe die nings wij ze

Car ba ryl (sham poo of 

5 % poe der)

We ke lijks in dien no dig (sham poo 10 min. la ten in -

wer ken)

To pi caal

Fen ben da zo le 25 mg/kg, 1x/dag, 5 da gen lang of om de 14 da gen PO

toFipro nil ½ kit ten-do sis To pi caal

Iver mec ti ne 0,2-0,3 mg/kg PO, SC

Pra zi quan tel 6-10 mg/kg, her ha len na 10 tot 14 da gen PO, SC, IM

Sul fa di met hoxi ne 25 mg/kg, 1 x/week, 7 tot 10 da gen lang PO

Seda ti va, anest he ti ca, anal ge ti ca Do sis Toe die nings wij ze

Acepro ma zi ne 0,4 mg/kg PO, SC, IM

Atro pi ne 0,04-0,1 mg/kg SC, IM
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Bupre norp hi ne 0,03-0,3 mg/kg, 2-6 x/dag SC, IM

Car pro fen 1-4 mg/kg, 1 x/dag PO, SC

Di a ze pam 0,2 - 0,5 mg/kg PO, IM, IV

Gly co pyr ro laat 0,01-0,02 mg/kg SC

Isof lu raan 3-4% in duc tie, 1,5-3% on der houd Inha la tie via mas ker 

Ke ta mi ne 20-40 mg/kg IM

Ke ta mi ne/ di a ze pam 20-30 mg/kg (ke ta mi ne) en 

0,4-0,6 mg/kg (di a ze pam)

IM

Ke ta mi ne/ me de to mi di ne 10-20 mg/kg (ke ta mi ne) en 

0,5 mg/kg (me de to mi di ne)

IM

Ke ta mi ne/ mi da zo lam 10 mg/kg (ke ta mi ne) en 

1-2 mg/kg (mi da zo lam)

IM

Ke ta mi ne/ xyl azi ne 100-150 mg/kg (ke ta mi ne) en 

10-20 mg/kg xyl azi ne

IM

Ke topro fen 1-3 mg/kg, ie de re 12 tot 24 uur 

(tot 3-5 mg/kg)

SC, IM

Mel oxicam 0,1-0,2 mg/kg, 1 x/dag PO, SC

Mor fi ne 2-5 mg/kg, 6 x/dag SC, IM

Nal oxone 0,01-0,1 mg/kg, een ma li ge

toe die ning

SC, IP

Pro po fol 3-6,6 mg/kg IV

Ti le ta mi ne/ zo la ze pam 4-40 mg/kg IM

Xyl azi ne 2-20 mg/kg IM, IV

Ande re me di cij nen Do sis Toe die nings wij ze

Ami nop hyl li ne 2-4 mg/kg, 2-4 x/dag SC, IM

Atro pi ne 0,1  tot 2,0 mg/kg in dien no dig SC, IM

Cal ci um EDTA 25 mg/kg, 3-4 x/dag SC (1:3 verd und met iso to ni sche

oplos sing of ste riel wa ter)

Dexa me tha so ne 0,5-4,0 mg/kg PO, SC, IM, IV

Di goxi ne 0,01-0,05 mg/kg, 1-2 x/dag PO

Di fen hy dra mi ne 1-2 mg/kg, 2 x/dag PO, SC

Ena la pril 0,25-0,5 mg/kg, 2 x/dag PO

Fu ro se mi de 1-4 mg/kg, 2 x/dag PO, SC, IM

Me to clopra mi de 0,2-1,0 mg/kg, 2 x/dag PO, SC, IM

Oxy to ci ne 0,2-3,0 IU/kg SC, IM, IV

Pred ni so ne 0,5-2,2 mg/kg PO, SC, IM

The op hyl li ne 10 mg/kg, 2-4 x/dag PO, IM

Vi ta mi ne B com plex 0,02-0,2 ml/kg SC, IM
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op ge vraagd. 
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Uit het ver leden    

TUBERCULINATIE ANNO 1906

No ti ties ge maakt door Dr. O. Van tem sche uit Tielt (W. Vl.) van een sta lon der zoek met de tem pe ra tuur met ho de bij de
we du we Jan Mor tier te Pit tem. Hier ge deel te lijk weer ge ge ven als voor beeld uit één van cir ca 100 be drij ven. Met
na men, leef tij den, sig na le men ten (R: rood; Rb: rood bont), één tem pe ra tuurs no te ring ge maakt vóór de tu ber cu li na -
tie in juni 1906 en drie erna, in ter pre ta tie (ja: alle vol was sen die ren wa ren po si tief). Ver vol gens in krie bel schrift de
re sul ta ten van een nieu we test in de cem ber 1906 (+, -, ?: ong eveer de helft van de vol was sen koei en werd po si tief
be von den).

(Ver za me ling DGZ Tor hout. Schenk ing Dr. P. Van tem sche.)
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