Haastige spoed is soms heel goed!
Geschrokken van zoveel onnodig vissenleed welke ik op het internet regelmatig
aantref, wil ik proberen een aantal richtlijnen te geven om dit te helpen voorkomen.
Vissen (koi) kunnen heel veel verschillende soorten ziektes krijgen.
Vaak is het dan ook moeilijk om als leek de juiste diagnose te stellen.
Zo ziet bijvoorbeeld karperpokken er op de ene koi anders uit dan op de andere. Dit
heeft ook te maken met de kleur van de zieke vis of het stadium waarin de ziekte zich
bevindt. Veel ziektes zijn daarbij ook nog eens niet met het blote oog waar te nemen.
Waar kun je dan wel op letten?
Om te beginnen moet je het gedrag en het uiterlijk van je gezonde vissen goed leren
kennen.
Hoe zwemmen ze, hoe eten ze, hoe is hun (normale) gedrag.
Zodra de vis of vissen een afwijkend gedrag gaan vertonen is het opletten geblazen.
Er is geen reden tot directe paniek, maar deze vis(sen) moet je dan extra goed in de
gaten te houden.
Een gezonde vis heeft alle vinnen mooi uitgespreid en niet tegen het lichaam
aangedrukt (knijpen). Een gezonde vis zondert zich niet af, maar zwemt en eet vrolijk
met de andere vissen mee. Let ook op de ogen. Die moeten mooi helder zijn en niet
gezwollen.
Een glanzende gave huid en gezonde heldere slijmlaag zijn ook indicaties dat je vissen
gezond zijn. Vissen horen niet uit het water te springen of langs de wanden of bodem
te schuren. Een keertje een (vreugde)sprongetje of een “macho” zwembeweging mag
gerust, maar als meerdere vissen dit doen of herhaaldelijk, is er iets aan de hand.
Als je ook af en toe zinkend voer aan de vissen geeft en je vijverwater is helder, kun je
de vissen vaak goed aan de onderkant bekijken. De buikstreek is vaak niet zichtbaar bij
het voeren met drijvende korrels, dus dit geeft je de kans zonder ze direct te moeten
vangen om ook de onderkant van je vissen te inspecteren. Voer zinkend voer niet in 1
keer op een kleine oppervlakte, maar spreid het voer op plaatsen waar je de vissen
goed kunt observeren. Beetje bij beetje en niet in 1 keer alles erin, geeft je de tijd om
specifieke vissen op die manier goed te controleren.
Mocht er iets aan de hand zijn, dan is snel handelen een noodzaak!
Nog altijd laat men zieke vissen veel te lang doormodderen met vaak een dodelijke
afloop tot gevolg. Ik gruwel dan ook van foto’s op het web van vissen die door
nalatigheid en gebrek aan kennis al dermate ernstig aangetast zijn, dat alle hulp al veel
te laat is. Nog even los van het onnodig lijden.
Een klein wondje laat je dus niet onbehandeld totdat het een groot gapend en
zwerend gat is. Een vis die opgezwollen is laat je dus niet rondzwemmen totdat hij
zowat uit elkaar klapt.
Het is echt belangrijk zodra je ook maar iets aan de vissen kunt ontdekken om dit elke
dag te controleren.

Een dagje geen eetlust is geen ramp, maar wel reden om extra alert te zijn en te
blijven.
Een klein krasje of een verloren schubje is ook niet direct reden tot paniek, maar houd
de genezing dan wel dagelijks goed in de gaten.
Wat kun je nu doen als je onervaren bent, geen microscoop hebt en met visziekte te
maken krijgt.
Handel snel, wacht geen dagen of zelfs weken af.
Hoe eerder de juiste behandeling toegepast wordt, hoe groter de kans op herstel.
Ga absoluut niet zelf experimenteren met medicijnen.
Zoek contact met goede koi leveranciers in je buurt die microscopisch onderzoek
kunnen doen en medicijnen verkopen. Zij hebben dikwijls verstand van zaken, kunnen
een goed behandelplan opstellen en hebben de juiste medicijnen in huis.
Beter is nog een echte koidokter/dierenarts te raadplegen.
Ga dus niet eerst overal op het internet vragen stellen over de ziekte van je vis(sen),
maar handel snel en bij de juiste persoon.
Ook al geven internetsites en forums vaak hele goede adviezen, vaak reageren er
meerdere personen met de beste bedoelingen, maar krijg je veel verschillende
adviezen waar jij en je zieke vis niet wijzer van worden.
Lid worden van een goede koivereniging geeft je dikwijls de mogelijkheid om zeer
deskundige leden te benaderen voor advies en zelfs voor een goede (juiste)
behandeling.
De belangrijkste voorwaarde om ziektes zoveel mogelijk te voorkomen is gezond
vijverwater.
In het kort betekent dit:
Ammoniakgehalte op nul.
Nitrietgehalte op nul.
Nitraatgehalte laag.
PH waarde stabiel tussen de 7 en 8.
GH en KH hoog (10-15).
Voldoende zuurstof in het water.
Wekelijks 10% van je vijverwater vervangen met vers leidingwater. Ook in de winter!
Zorg dan ook dat je de waterkwaliteit regelmatig meet en doe dit zorgvuldig.
Er zijn zeer betaalbare “testkits” te koop waarmee je de belangrijkste waterwaardes
heel eenvoudig zelf kunt meten. Je hoeft hiervoor geen scheikundige te zijn.
Zorg dat je deze onmisbare spullen dan ook altijd in huis hebt.
Onze grootste vriend, maar ook onze grootste vijand is “tijd”.
Handel dus snel bij problemen en wacht niet te lang af.
Bijna geen enkele visziekte gaat vanzelf weer over.
Zoals ik boven al schreef “haastige spoed is soms heel goed”
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