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De behandeling van een slangebeet
Dr. G.T. Haneveld
Wie het wapen van Veendam bekijkt, ziet
daarop een witte wolk afgebeeld waaruit
een arm steekt. Om die arm echter kronkelt zich een slang: een herinnering aan
het feit dat er vroeger nog veel slangen
waren in die streek, trouwens ook elders
in ons land.
De mensheid heeft voor slangen altijd
angst gehad: zij zijn glad, koud, ontoegankelijk en maken geen geluid; bovenal
leidt een slangebeet niet zelden tot de
dood. Denk slechts aan Cleopatra die zich
door een cobra bijten liet...
Slangen als medicijn
Aan slangegif - dat overigens volgens
Plinius (bijna twintig eeuwen geleden) de gal
van de slang zou zijn - schreef men ook geneeskrachtige werking toe. Zo werd in het
oude India soms een gifslang in een aarden
pot gezet waarin men ook de bladeren had
gedaan van een plataan. Werd de pot daarna
verhit, dan zou de slang uit woede bijten in
de bladeren in de pot, die onmiddellijk zwart
verkleurden. Die bladeren, gedroogd en vermalen tot een poeder, moesten een effectief
middel tegen beten van slangen en andere
giftige dieren zijn.
Magische principes kijken bij oude behandelingen tegen slangebeten dikwijls o m de
hoek. Zo gaf men iemand die door een slang
gebeten was, wijn te drinken, waarin men
een afgehakte slangekop had geconserveerd. Ofwel legde men het vlees van een levend fijngestampte adder op de w o n d , kennelijk onder het motto: 'oog om oog, tand
om tand'. Nóg effectiever zou het zijn, wanneer de gebetene kans zou zien, de slang te
vangen die hem aangevallen had en de
slang daarop de kop af te bijten. De sterkste
overwint! Maar dat is alles zuiver magie.
Zuigen en de 'slangensteen'
De methode die waarschijnlijk instinctief
door de eeuwen heen werd toegepast, is het
uitzuigen van een slangebeet. Met de mond
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of met een zogenaamde 'slangensteen'. Zo'n
'steen' was meestal een uitgegloeid stuk
hoorn of bot dat tegen hoge prijzen werd (en
nog altijd wordt) verkocht. Inderdaad zuigt
zo'n poreuze 'steen' wat vocht op uit een
wond, heel veel echter is het niet. Een moderne versie vindt men in de zogenaamde
'snake bite kit', die uit een rubber zuigertje
bestaat, waarmee bloed en gif uit de wond
gezogen wordt. Bij diepe beten, werkt zo'n
zuigkop niet!
Agressief maar waardeloos
Er werden ook veel agressiever methoden
toegepast. Zo hakten stoere 'boeren' uit
Transvaal liefst maar meteen met een bijl
hun vinger af, als daarin een slang gebeten
had. Effectief waarschijnlijk wel, maar wel
heel erg radicaal. Stel dat men door een onschuldige slang gebeten was. Die zijn er óók.
Bekend ook was het uitbranden of met een
gloeiend ijzer of door buskruit te strooien in
een w o n d . In de Nederlandse EHBO gids van
Esmarch uit 1912 staat dat nog vermeld. Ook
het daarin aanbevolen ingieten van bijtende
potas of salpeterzuur is waardeloos, net zoals het latere gebruik van kristallen van kaliumpermanganaat. Dit alles veroorzaakt het
slachtoffer onnodig extra pijn en de kans is
groot dat er nog veel meer weefsel verloren
gaat.
Whisky en brandewijn
Een ander veel gebruikt medicijn was alcohol. Reeds in de eerste eeuw van onze jaartelling kon men in de geschriften van de geleerde Celsus lezen dat iemand die door een
slang gebeten is, wijn moet drinken waarin
peper is gedaan. Maar de wijn zou toch het
allerbelangrijkst zijn. Bij slangebeten werden de slachtoffers vaak volkomen laveloos
gemaakt. De reeds genoemde gids uit 1912
gaf nog als advies: 'veel geestrijke drank
(brandewijn, zware wijn), totdat dronkenschap volgt; in deze gevallen zijn zeer groote
hoeveelheden alcohol nodig'.
Niet zelden sprak men in gebieden waar veel
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