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KONIJN

• Deze presentatie geeft een kort en algemeen overzicht en is in geen geval een 

allesomvattend naslagwerk

• Neem bij vragen of twijfel steeds contact op met je dierenarts
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1. ALGEMEEN

• Oryctolagus cuniculus

• Geen knaagdier: stifftanden

• > 100 rassen

• Van 1 kg (Pooltje, Kleurdwergjes) tot ca 7-8 kg (Vlaamse Reus, Frans Hangoor)
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1. ALGEMEEN

• Leeftijd: 7-12 jaar

• Prooidier: verstoppen ziekte/pijn, opnemen = stress

• Fragiele botten: ondersteunen lichaam!

• Ze kunnen bij hevig spartelen zelfs hun eigen rug breken!
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2. FYSIOLOGIE

• Voortplanting

• Geslachtsrijp: ca 4 maanden (kleine rassen zijn vroeger dan grote)

• Draagtijd: 28-32 dagen

• Gemiddelde worpgrootte: 4-12, o.a. afhankelijk van ras en pariteit

• Kleintjes: blind, klein en hulpeloos

• Schijndracht: 10-12 dagen, agressie

• Adoptie: minimaal 6 weken, liever 10-12 weken
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2. FYSIOLOGIE

RAM(MELAAR) VOEDSTER
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2. FYSIOLOGIE

• Spijsvertering

• Tanden (28): snijtanden, maaltanden, voeding

• Definitieve tanden op 3-5 weken

• Tanden groeien continu: 2 – 2,4 mm per week
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2. FYSIOLOGIE

• Darmen: delicaat, caecum of blinde darm, voeding!

• Coprofagie: ts 6u-10u, opeten van zachte “keutels” met noodzakelijke voedingsstoffen!
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3. HUISVESTING

• Gezelschap

• Binnen of buiten

• Hok, ren: minimaal 3 huppen, rechtop staan, languit liggen

• vb voor dwergkonijn: aangeraden minstens 2m²

• HOOI!! Altijd, overvloedig

• Tochtvrij, droog, beschutting (hitteslag!, vorst)

• Schuilplaatsen 
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3. HUISVESTING13



3. HUISVESTING

• Bodembedekking: zacht, droog, stofarm 

• Zindelijk: kattenbak

• Vrije uitloop

• Speelgoed: puzzel, snuffelbal, voedselbal, waslijn,…

• Gevaren:

• Binnen: gladde vloer, tapijtvezels, elektrische draden, giftige planten…

• Buiten: giftige planten, beschutting, roofdieren

• Geluid/lawaai: tv, stereo, hond/kinderen van de buren, drukke weg,…
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3. HUISVESTING

schaafsel beukensnippers hennepvezel stro
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3. HUISVESTING

HOUTPELLETS RECYCLAGE PELLETS
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4. VOEDING

• Eten: vnl dageraad en avond

• Hooi: 80%

• Groenten: 10%

• Brokjes: 5% (geëxtrueerde vezels, geen mengeling => kieskeurig eten!)

• Snacks: 5%

• Water: altijd ter beschikking, drinkfles – bakje (50-150 ml/kg/dag)

• Minstens 1 waterbron per konijn
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4. VOEDING

• Calcium:  zeer efficiënte opname uit voeding (niet goed = alfalfa-hooi)

• Opletten met: fruit, brood

• Niet geschikt: lik-/knaagstenen, knabbelstokken

• Giftig: oa aardappel, avocado,… Volledige lijsten: https://fijnkonijn.nl/giftige planten 
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4. VOEDING20



5. VERZORGING

• Vacht: lang haar dagelijks kammen

• Nagels: controleren

• Oren

• Neus: ademhaling!

• Ogen
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6. GEZONDHEID

• Vacht

• (Eet)gedrag

• Gewicht!

• Keutels: vorm, kleur, aantal

• Gedrag: prooidier → ze verstoppen dat ze ziek zijn. 

Als ze zich ziek gedragen, zijn ze héél ziek!
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7. VACCINATIE

MYXOMATOSE RHD TYPE 1 EN 2
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7. VACCINATIE

• Myxomatose:

• Myxomavirus (familie van pokkenvirussen)

• Doelbewust(!) geïntroduceerd in Frankrijk in 1952

• Wilde konijnen ontwikkelden zekere resistentie. Hazen zijn resistent.

• Besmetting: stekende insecten (seizoen), mechanisch (nestmateriaal, huidwondjes)

• Eerste symptomen na 1-3 dagen (snot, zwelling oogleden, lippen, genitaalstreek)

• Huiskonijnen: sterfte binnen 2 weken!

• Behandeling: meestal niet succesvol.
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7. VACCINATIE

• RHD type 1

• Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) of Viraal Hemorrhagisch Syndroom (VHS)

• Calicivirus

• Besmetting: stekende insecten, lichaamsvochten, uitwerpselen, urine, indirect (!) op kleding

• Eerste symptomen: 12-48 uur. Koorts, loom, anorexie, diarree, zenuwsymptomen

• Hemorrhagische ziekte = bloedingsziekte => inwendige bloedingen, soms neusbloeden

• Sterfte na enkele uren tot enkele dagen.  Vaak zo snel: niets gezien!

• Sterfte bij konijnen ouder dan 9 weken

• Behandeling: meestal niet succesvol
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7. VACCINATIE

• RHD type 2

• Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) of Viraal Hemorrhagisch Syndroom (VHS) type 2

• Mutatie van RHD 1 type 

• 2010 in Frankrijk en Spanje. 2015 in Nederland en België.

• Elke leeftijd gevoelig (itt. RHD 1)

• Eerste symptomen: 3-5 dagen. Zoals RHD 1.

• Sterfte: enkele dagen. Chronische variant: iets langer (tot ca 14 dagen)

• Behandeling: meestal niet succesvol
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7. VACCINATIE

• Virale infecties: myxomatose, RHD type 1 en 2

• Dodelijk!

• Buiten én binnen!

• Hoe vermijden?

• Preventie: stekende insecten

• Goed spoelen van groenvoer

• Hygiëne!

•VACCINATIE!!
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7. VACCINATIE

• Myxomatose: jaarlijks

• Rabbit Heamorhagic disease (RHD) type 1: jaarlijks

• Rabbit Heamorrhagic disease (RHD) type 2: elke 6-/12 maanden
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8. CASTRATIE

• +:

• Schijndracht

• Baarmoederkanker bij > 80% van voedsters boven 5 jaar!

• Vermijden ongewenste nestjes

• Vermijden gedragsproblemen

• Intacte ram: sterk ruikende keutels om territorium aan te geven

• -: 

• Operatie: kost, risico’s

• Gewicht
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - PIJN30

Verstoring 
darmmotoriek

Buikpijn

anorexie

Verstoring 
darmmotoriek

Alle soorten 
pijn



9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - PIJN

• Symptomen van pijn:

• Tanden knarsen

• Geeuwen

• Speekselen: zeer erge buikpijn

• Apathie

• Rillen

• Opgetrokken houding

• “Huidsnokjes” of twitching
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - HUID

• Huid: schimmel, schurft (zoönose!)
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - HUID

• Huid: vlo

• Behandeling: oa. selamectine, 

moxidectin

• GEEN Frontline!!
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - HUID

• Oren: oormijt

34



9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - HUID

POTEN: PODODERMATITIS WONDEN, ABCESSEN
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - HUID

• Miasis/vliegenmaden 
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - HUID

• Behandeling: wonden schoonmaken, maden verwijderen, preventie

• Preventie: checken!, vliegengaas 

• Anti miasis (beaphar)

• Nomiasis (ASD) 
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - OVERGEWICHT

• Overgewicht: voorkomen is véél beter dan genezen
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN – TANDEN
FOTO’S: DIERENARTS INGE THAS

SNIJTANDEN: OLIFANTSTANDEN BEHANDELING: EXTRACTIE
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - TANDEN

MAALTANDEN: PUNTEN/HAKEN BEHANDELING: 

VIJLEN/EXTRACTIE
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - SPIJSVERTERING

• Coccidiose: speenleeftijd, diarree, plotse sterfte. 

• Behandeling: medicatie, intensieve hospitalisatie

• Vertering: diarree, obstipatie, opstapelen lucht in darmen
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - URINEWEGEN

• Blaassediment (“sludge”)

• “normaal”

• Water

• Vermijden Ca-rijke voeding
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - URINEWEGEN

• Blaasstenen

• Pijnlijk urineren, rode urine, scalding

• Operatie

• Preventieve maatregelen, cfr sludge

• Beweging

• Vermijden overgewicht

• Wateropname stimuleren
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - GENITAAL

• Voedster:

• Baarmoederontsteking

• Behandeling: operatie

• baarmoederkanker, >80% bij konijnen ouder dan 5 jaar!

• Behandeling: operatie

• Ram: teelbalkanker, -/torsie

• Behandeling: operatie
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9. GEZONDHEIDSPROBLEMEN - NEUROLOGISCH

• Encephalitozoön cuniculi

• Parasiet: protozoa

• Besmetting: opname via mond

• Urinewegen, ogen, zenuwstelsel

• Vnl bij zwakkere immuun status (latent → actief)

• Ontstekingsreactie geeft symptomen

• Behandeling: medicatie, ondersteuning, TLC
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10. INTERESSANTE LINKS

• www.supremepetfoods.nl

• www.hopster.be

• www.blij-konijn.nl

• https://happyrabbitlife.wordpress.com/2017/05/15/food-puzzles-for-rabbits/

• Happy Rabbits, webwinkel

• RabbitWelfare Association & Fund

• Fijnkonijn.nl/voeding/giftige planten
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TAKE HOME MESSAGE

• Gevoelige en intelligente dieren

• Prooidieren

• Observatie, leer je konijn kennen

• Wekelijks wegen

• Dagelijkse verzorging, controle poep, hakken

• Vaccinatie!

• Castratie

• Hooi, hooi, hooi!
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TAKE HOME MESSAGE

Ongerust?



Dierenarts
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KONIJN

Bedankt voor jullie aandacht!

Vragen?
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