
!!!!!!!!!!
Wat handig is om te weten over een konijn!
Konijnen zijn leuke huisdieren. Je kunt ze heel tam maken. Ze vragen niet heel veel verzorging en 
ze kunnen goed alleen thuis zijn. Maar er zijn een aantal dingen om op te letten.!!
Huisvesting:
Konijnen zijn niet graag in hun eentje, houd ze dus liever met een paar konijnen samen.
Ze huppelen graag rond, dus de hele dag in een hokje is niet zo fijn. Geef ze een grote ren, of laat 
ze regelmatig los rondlopen.!!
Voeding
Bijna alle problemen die bij konijnen voorkomen, hebben te maken met de voeding.
Als ze niet het juiste voer krijgen, krijgen ze kiesproblemen, buikpijn, traanogen en plakpoep aan 
hun kontje.
Een konijn moet voldoende hooi (gedroogd gras) eten omdat de darmen de vezels nodig hebben 
om goed te kunnen werken. En door het eten van hooi wordt er voldoende calcium opgenomen in 
de darm om de botten stevig te houden. Er moet altijd vers hooi aanwezig zijn.
Bij te weinig vezels krijgen konijnen diarree en buikpijn. De darmen gaan dan namelijk gas 
produceren waar ze buikpijn van krijgen. Door de buikpijn kunnen ze stoppen met eten.
Door te weinig calciumopname gaan de kiezen losser in de kaak staan en kunnen ze scheef 
groeien. Dan ontstaan er scherpe punten aan de kiezen die in de wang en de tong prikken. Door 
de pijn gaan ze dan slechter eten.
Een konijn dat minder of niet meer eet is een spoedpatient. Bel liefst dezelfde dag de 
dierenarts. Hoe langer hij niet eet, hoe moeilijker het is om ’m weer beter te maken.!
Naast hooi mag een konijn brokjes eten, maar per dag niet meer dan ongeveer 25 gram per kilo 
lichaamsgewicht. Het liefst zijn de brokjes allemaal dezelfde kleur en bevatten ze ook veel vezels.!
Gemengd voer met verschillende zaden en korrels is minder gezond. Ze eten ze meestal selectief 
alleen de lekkere brokjes. En daar zit vaak teveel eiwit in. Daardoor eten ze hun nachtkeutels niet 
meer op (de zachte plakkerige poepjes die ze ’s nachts produceren, eten ze meteen weer op 
omdat er nog veel voedingsstoffen inzitten). Gevolg: plakpoep aan hun kontje.
En omdat ze teveel eiwit eten, eten ze minder hooi en dat is weer niet goed voor het gebit en de 
darmen.
Likstenen zijn ook niet zo goed voor een konijn, ze kunnen er blaasgruis van krijgen.!
Dus: niet teveel brokjes of snoepgoed en liefst groene pellets met veel vezels.!!
Myiasis (maden-ziekte)
Als een konijn een vies of nat achterwerk heeft kunnen vliegen gemakkelijk eitjes leggen in de 
vacht. Uit die eitjes komen larven: maden. Die maden beginnen te eten en kunnen door de huid 
van het konijn heen eten. Er ontstaan dan grote wonden met de dood als gevolg. Zorg er dus voor 
dat uw konijn geen plakpoep of urine aan het achterwerk heeft zitten. Voor de zomermaanden 
kunt u spray kopen om uw konijn maandelijks mee in te sprayen tegen de vliegen. 
Ziet u maden, bel de dierenarts. Misschien zijn de wonden nog niet zo ernstig en is behandelen 
mogelijk.
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Voortplanting
Vrouwtjes konijnen heten voedsters, de mannetjes worden rammelaars genoemd. 
Konijnen zijn vruchtbaar vanaf 4 - 5 maanden. 
De dracht duurt 29-33 dagen en ze kunnen 1 tot 10 jongen krijgen. 
Na 6 weken kunnen de jongen bij de moeder vandaan. 
Het moederkonijn is echter direct na de bevalling al weer vruchtbaar. Haal het mannetje dus weg 
bij het vrouwtje. Ook omdat het mannetje de jongen soms opeet.
Pas na 3 weken komen de jonge konijntjes voor het eerst uit het nest. Als u te vaak in het nest 
kijkt dan is de kans groot dat de moeder de kleintjes verstoot, dus bedwing uw nieuwsgierigheid!
Mannetjes konijnen kunnen vanaf 4 maanden gecastreerd worden en vrouwtjes vanaf 5 maanden.!!
Baarmoederkanker
Heel veel vrouwelijke konijnen krijgen baarmoederkanker. Voordat ze 4 jaar oud zijn heeft bijna 
80% van de vrouwtjes deze ziekte. Als u dus een vrouwtjes konijn hebt en er niet mee wilt fokken, 
is het raadzaam het konijn te laten steriliseren (eierstokken en baarmoeder worden weggehaald). 
Dat kan vanaf 5 maanden leeftijd.!!
Entingen
Konijnen kunnen ingeënt worden voor Myxomatose, RHD1 en RHD2. Alle drie dodelijke ziektes.!
- Myxomatose wordt overgebracht door muggen, de konijnenvlo, maar ook door direct of indirect 
(bijv. gras of uw kleren) contact met zieke konijnen. De zieke konijnen hebben dikke, ontstoken 
ogen, zwellingen op het hoofd, de snuit, de oren en bij de anus. Deze virusziekte overleeft het 
konijn meestal niet. Konijnen kunnen vanaf 5 weken ingeënt worden. De enting werkt een jaar.!
- RHD1 wordt meestal overgebracht door direct of indirect contact (gras, kleding, schoenen, de 
hond) met zieke konijnen, maar ook door insecten. Besmette konijnen gaan vaak dood zonder dat 
u iets aan uw konijn gemerkt hebt. Soms komt er bloed uit de neus van het konijn en hebben ze 
diarree. Vanaf 5 weken kunnen konijnen voor deze ziekte geënt worden. De enting werkt een jaar.!
- RHD2 is een nieuwe dodelijke variant van het RHD virus. Konijnen die het virus oplopen, sterven 
binnen een paar dagen zonder duidelijke symptomen. RHD2 wordt op dezelfde manier verspreid 
als RHD1. Er is tegen RHD2 een aparte inenting nodig. Die kan vanaf 10 weken leeftijd en moet 
elke 6 maanden herhaald worden. (Konijnen jonger dan 10 weken, maar ouder dan 30 dagen, 
kunnen wel ingeënt worden, maar dan moet de eerste vaccinatie na 6 weken herhaald worden)!!
Oververhitting
Konijnen kunnen niet zo goed tegen de warmte, ze raken snel oververhit. Plaats konijnen nooit 
direct in de zon en let in de zomer (als 't warmer is dan 20℃) extra goed op. Zorg ook voor 
voldoende frisse lucht en vers water. Ook hebben dikke konijnen sneller last van de warmte. 
Oververhitte konijnen hebben een snelle ademhaling, ze kwijlen, hebben een blauwe tong en zijn 
suf. Oververhitte dieren moeten zo snel mogelijk afgekoeld worden met koud water.!!
Torticollis (scheve kop)
Ten gevolge van de bacterie Encephalitozoon Cuniculi kan een konijn plots een scheve kop 
krijgen. Maar ook andere neurologische verschijnselen kunnen wijzen op een infectie met E. 
cuniculi. Zoals moeilijker lopen en wankeler op de pootjes staan,. Behandeling is mogelijk maar 
alleen als er snel genoeg behandeld wordt en de klachten nog niet te erg zijn. Neem dus contact 
op met de dierenarts als u een van deze symptomen ziet.!!
Voor al uw vragen kunt u altijd bij ons terecht.!
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