
 

 enkele weetjes 

 



 Een steeds populairder huisdier 

 Onder de in huis gehouden omstandigheden vaak 
ouder dan 10 jaar 

 Erg stress gevoelig 

 Een dier dat vaak niet de juiste voeding krijgt 

 Geen kat met lange oren 

 Geen hond met korte voorpoten en een pluizig 
staartje 

 Een dier met zijn/haar eigen specifieke problemen 

 Soms een probleem met een staartje! 

 



 Voeding 

 Enting 

 Parasieten 

 Operaties cq narcose 

 Gebit 

 Castratie 

 Sterilisatie 

 Huisvesting 

 



 Onbeperkt hooi en/of gras 

 Konijnen brok selective rabbit van supreme 
science 

 Geen knaagstenen ivm risico van te veel calcium 
opname waardoor blaas stenen/zand 

 Is coecotroof (=poep eten,de zachte fractie die in 
de blinde darm wordt gemaakt) en moet dus eigen 
ontlasting kunnen opnemen ivm vit K  

 Gebit moet optimaal zijn ivm goede spijsvertering 





 Myxomatose (virusinfectie) 2x per jaar, eerste enting na 
leeftijd van 1 maand 

 RHD (virale hemorragische konijnen ziekte) 1x per jaar, 
eerste enting na leeftijd van 2 maanden  

 Soms ontstaat een knobbel onderhuids na de enting en 

deze NIET weg laten halen, verdwijnt meestal vanzelf na 

verloop van tijd 

 



 Nog al vaak hebben konijnen last van huid mijten, 
deze zijn goed aan te tonen door een 
huidschraapsel onder de microscoop te bekijken 

 Oormijt komt niet vaak voor maar is op de zelfde 
manier aan te tonen 

 Huidmijten en oormijten zijn goed te bestrijden 

 Soms vlooien en deze zijn ook goed te bestrijden 

 Zelden wormen en hoeven dus in het algemeen 
niet ontwormd te worden zoals honden en katten 

 



 Konijn mag niet vasten voor de narcose! 

 Tegenwoording worden veilige middelen en 
doseringen gebruikt 

 Meestal gaat de premedicatie intra-veneus (in het 
bloedvat) waardoor lage doseringen toegepast 
kunnen worden 

 Meestal (afhankelijk of tube in te brengen is) 
leggen we de dieren voor de ingreep aan inhalatie 
anaesthesie (iso-fluraan) 

 Na de ingreep krijgen de konijnen meteen een anti-
doot zodat ze snel wakker worden 





 Voor een ingreep krijgt een konijn een goed klinisch 
onderzoek 

 Krijgt een goede pijnstilling en krijgt dit ook mee naar huis 
voor enkele dagen 

 Gestreefd wordt naar een zo kort mogelijke operatie en 
narcose duur 

 Warmte wordt via warmte matje of kruiken toegediend om 
afkoeling zoveel mogelijk te voorkomen 

 

 



 Castratie 

 Sterilisatie 

 (kaak) abces 

 Tandextractie 

 Verwijderen gezwel 

 Gebroken poten 

 overige 

 





 

 Slechte spijsvertering  

 Ontsteking of verwonding aan tong of aan wang 

 Parodontitis (onsteking kaakbot rond tand) 

 Abces in kaak 

 Diarree 

 Darm stilstand 

 Sloom 

 

 



 Afwijkende kaakvorm of lengte 

 Problemen aan kiezen zoals haken, afbreken, ontsteking of 

abces bij wortelpunt, afwijkende stand 

 Problemen aan snijtanden zoals afwijkende stand of vorm, 

ontsteking door (regelmatig) afknippen 

 Problemen komen vaak in combinatie voor 



 Nooit snijtanden knippen (das war einmal) 

 Afslijpen afwijkende snijtand(en) 

 Extractie afwijkende snijtand(en) meestal alle 6 

 Controle rest van het gebit 

 Goede voeding! 

 









 Narcose is nodig voor goede inspectie 

 Raspen levert meestal geen goed resultaat op 

 Goede controle van alle andere onderdelen in bekje is 

nodig 

 



 Behandeling na goede controle die alleen onder 
narcose lukt 

 Haken: correctie door afslijpen met hi- of low speed 
boor, zorgen dat het slijt/kauwvlak onder de juiste 
hoek komt te staan 

 Verwijderen of extractie afwijkende kiezen 

 Behandelen van het ontstaan proces in de mond 
(wang/tong) of kaakbot 

 Pijnstilling en indien nodig langdurig nabehandelen 
met antibioticum 

 Goede voeding! 

 

 







 







 Op jonge leeftijd is konijn al geslachts rijp 

 Castratie op leeftijd van 5-6 maand 

 Is geen zware operatie 

 Kan na castratie nog enkele weken vruchtbaar zijn  



 Konijn is op jonge leeftijd al vruchtbaar 

 Ontwikkeld al snel veel vetweefsel in de buik 

 Heeft grote kans op baarmoeder tumoren  

 Is een buikoperatie 

 Daarom goede leeftijd voor sterilisatie op 5-6 maand 



 Hok, is nooit te groot (soms wel te klein!) dus veel ruimte 
geven, buiten heeft voorkeur 

 Mannetje bij vrouwtje gaat ‘t best of twee vrouwtjes (liefst 
gesteriliseerd en gecastreerd) bij elkaar 

 Mannetjes castreren, minder kans op vechten 

 Bodem bedekking, stro, houtvezel 

 Moet bij eigen ontlasting kunnen 

 



 “draainek” dan snel naar dierenarts i.v.m. mogelijk 

hersenvliesontsteking, tumor, oorontsteking 

 Verslapte c.q. verlamde achterhand, mogelijk fractuur rug of 

een van de poten 

 Urineweg problemen zoals bact. infectie, te veel calcium 

uitscheiding via urine, blaassteen 





 

 

 

 Heel veel plezier 

gewenst met uw 

bijzondere huisdier 


