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Vissen; anatomie:

● Zeer grote en zeer diverse groep (32.000 soorten)
● Geen middenrif, geen longen
● Kieuwen
● Zwemblaas (meesten vissen)
● Hart tussen de kaaktakken, enkelvoudige bloedsomloop
● Geen verhoornde huid, intensief contact met omgeving
● Verder hetzelfde, onze voorouders



Vissen; fysiologie:

●Poikilotherm (=”koudbloedig”)
●Slijmvlies-omgeving contact
●Uitscheiding afvalproducten (CO2, NH3)
●Stoffen opnemen (medicijnen, afvalproducten)
●Functie zwemblaas





Vissen; ziekte symptomen:

● Sloomheid; uitputting, slechte waterkwaliteit
● Luchthappen; O2 tekort, kieuwparasieten
● Afwijkende houding/ zwemrichting/ schuren; huidparasieten, 

zwemblaasprobleem
● Vermagering
● Uit de bak springen; stress, slechte waterkwaliteit
● Defecten huid of vinnen; parasieten, bacteriën, schimmels



Vissen; ziekten en behandelingen

Virussen:
● Bijvoorbeeld: Koi Herpes Virus
● Preventie: afweer optimaliseren (goede voeding en weinig 

stress), vaccineren (in ontwikkeling), insleep voorkomen
● Behandeling: weinig aan te doen
● Transmissie: via nieuwe dieren, water(planten), watervogels



Vissen; ziekten en behandelingen

Bacteriën:
● Bijvoorbeeld: vinrot, zwemblaasontsteking, ascites (tgv nefritis)
● Preventie: afweer optimaliseren (goede voeding en weinig 

stress)
● Behandeling: antibiotica (topicaal, oraal, IM of systeem)
● Transmissie: bacteriën zitten overal in elke omgeving





Vissen; ziekten en behandelingen

Schimmels:
● Preventie: afweer optimaliseren (goede voeding en weinig 

stress)
● Behandeling: schimmel erafvegen, antimycotica/ formaline/ 

H2O2 (topicaal of systeem)
● Transmissie: schimmelsporen zitten overal in elke omgeving



Vissen; ziekten en behandelingen

Parasieten:
● Bijvoorbeeld: stip, intestinale wormen, karperluis
● Preventie: afweer optimaliseren (goede voeding en weinig 

stress)
● Behandeling: Grote parasieten wegnemen, eencellige via 

systeem behandelen (FMC, zout, anti-parasitica)
● Transmissie: Moeilijk een systeem vrij te krijgen van sporen en 

cystes => nadruk op preventie. Ook continue insleep met levend 
voer, nieuwe dieren etc.





Vissen; ziekten en behandelingen

Tumoren:
● Preventie: geen, bepaalde kweekvormen gevoeliger 

(goudvissen)
● Behandeling: geen, chirurgie of euthanasie.
● Meestal goedaardig en goed weg te nemen.
● Echo/ röntgen en buikchirurgie ook mogelijk
● Transmissie: -





Vissen; vervoer en ondersteuning:

● Vervoer in speciale dikke plastic zak met min. ⅓ lucht
● Tropische vissen; deze zak isoleren (kranten, piepschuim)
● Tropische zoutwatervissen; pas vervoer starten als er een 

opvangplek gereed is
● Vissen niet in aquarium, emmer of teil vervoeren



Vissen; vervoer en ondersteuning:

Plaatsen in aquarium na vervoer;
●Als gehele aquarium in beslag genomen is, ook waterplanten en 

water meenemen (schone emmers)
●Temperatuur en waterovergang geleidelijk laten gaan
●Filter in systeem, in ieder geval circulatie
●Elke week ⅓ water verversen
●Tropisch zoutwater; niet aan beginnen als geen expert bij 

betrokken is





Amfibieën – anatomie en fysiologie

 350 miljoen jaar geleden uit vissen ontstaan

 7.500 levende soorten beschreven
 Voorouders overige gewervelde landdieren

 Metamorfose
 Uitwendige bevruchting

 Evt. broedzorg
 Uitwendige kieuwen, daarna longen



Amfibieën – anatomie en fysiologie

 Keelademhaling (geen middenrif)

 Niet verhoornde huid, opname O2 en H2O oa
 Poikilotherm

 Veel klieren in de huid
 Winterslaap

 Regeneratie



Amfibieën – anatomie en fysiologie



Amfibieën – omgang en verzorging

 Contact met huid vermijden

 Overscheppen met potje, natte latex 
handschoenen of netje

 Fixeren voorzichtig ivm keelademhaling

en stress

 Omgevingswater meenemen

 Vervoer bij voorkeur in zakje
 Kikker/ pad kan droog vervoerd worden, mos 

erbij



Amfibieën – omgang en verzorging

 Juvenielen overwegend herbivoor

 Adulten insectivoor/ carnivoor
 Medicatie evt. transcutaan toedienen

 Beschutting aanbieden
 Hoge vochtigheid

 Levend voer
 Reptielenopvang Zwanenburg, De Toevlucht, 

Vissenasiel Delft



Amfibieën – omgang en verzorging

 Ziekten:
 Verwondingen

 Schimmels

 Endoparasieten

 Exoparasieten

 Uitdroging





Reptielen – anatomie en fysiologie

 300 miljoen jaar geleden uit amfibieën ontstaan

 10.200 levende soorten beschreven
 Voorouders zoogdieren (en vogels)

 Geen aquatische fase
 Inwendige bevruchting, kalkhoudende 

eierschaal

  Longen, sommigen cloaca ademhaling



Reptielen – anatomie en fysiologie

 Keelademhaling (geen middenrif)

 Verhoornde huid
 Poikolitherm

 Winterslaap evt.
 Zeer heterogene “groep”



Reptielen – anatomie en fysiologie

 Schubreptielen; 200 milj.

 Schildpadden; 260 milj.
 Krokodilachtigen; 190 milj.

 Brughagedissen; 200 milj.
 (Vogels; 215 milj.)



Reptielen – anatomie en fysiologie

Een cladogram van de 
reptielen, de lengte van de 
lijnen is schematisch en 
verhoudt zich niet tot de 
werkelijke tijdlijn.
1 = Brughagedissen
2 = Hagedissen
3 = Slangen
4 = Krokodilachtigen
5 = Vogels



Reptielen – omgang en verzorging

 Pas op met oppakken voor tanden, bek, nagels 
en staart!

 Fixeren voorzichtig ivm keelademhaling en 
stress 

 Kunnen droogte goed hebben, beschutting 
aanbieden

 Chip checken, soort opzoeken, expert 
benaderen

 Reptielenopvang Zwanenburg



Reptielen – omgang en verzorging

 Omnivoor of carnivoor

 In groeifase meesten carnivoor
 Traag metabolisme

 Sommigen “sociaal”, anderen absoluut niet!
 Warmtegradiënt

 UV-B
 Calcium en vitamine D



Reptielen – omgang en verzorging
 Ziekten:

 Verwondingen

 Exoparasieten, bloedmijt

 Endoparasieten, wormen

 Schimmels

 Slechte verzorging/ voeding

 Vervellingsproblemen

 Otitis media

 Sepsis

 Luchtwegen



Samenvattend

 Eigen veiligheid

 Inschatten naar dierenarts of naar opvang
 Vochtigheid en temperatuur

 Stress vermijden
 Moeilijke patiënten...



Vragen?
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