Castratie Konijn
Wij zullen u een korte uitleg geven wat er tijdens de operatie gebeurt en u
informeren over de voor- en nazorg van uw konijn. Uw konijn wordt binnenkort
gebracht voor castratie. De testikels worden verwijderd met het gevolg dat hij de
voedsters niet meer kan bevruchten. De ram zal waarschijnlijk niet meer rijden op
andere konijnen of objecten.
Echter hij kan nog 6 weken lang vruchtbaar zijn na de operatie!
Wat kunt u doen voor de operatie?
• Zorg dat het konijn zo goed mogelijk in conditie is. Het konijn mag niet ziek
zijn, niet te dik zijn en hij moet goed eten en drinken. Bij een goede
conditie is het operatie risico kleiner en is er een betere en snellere
genezing.
• Zorg dat het konijn schoon is. Controleer even of er geen ontlasting aan zijn
kontje geplakt zit.
• Het konijn hoeft niet nuchter te zijn. Dus u mag het voer en water laten
staan.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?
Voor de operatie wordt het konijn nog even onderzocht of hij gezond is en of hij
wel van het mannelijk geslacht is!
Hierna wordt hij onder narcose gebracht. Als hij goed slaapt wordt hij op de
operatietafel gelegd. Allereerst worden zijn ogen gezalfd om uitdroging van de
oogbol te voorkomen. Het operatiegebied wordt vervolgens geschoren, gereinigd
en gedesinfecteerd. Het konijn krijgt een injectie pijnstilling. Hierna worden de
beide testikels verwijderd. Zodra de operatie voltooid is krijgt het konijn een
injectie zodat hij weer wakker wordt. Dit gebeurt om het narcoserisico zo klein
mogelijk te houden. Als u hem weer komt halen zal hij al weer wakker zijn.
Wat te doen na de operatie?
• Haal het hooi/stro/zaagsel uit het hok en bedek het hok gedurende
tenminste 5 dagen met kranten, oude handdoeken of zoiets dergelijks. Zo
is er het minste gevaar dat de wondjes gaan ontsteken.
• Zorg ervoor dat het konijn de eerste nacht op een beschutte plek staat,
zodat hij niet afkoelt.
• Let goed op dat het konijn de dag na de operatie weer eet en drinkt. Indien
dit niet het geval is dan is het verstandig om even contact met ons op te
nemen. Konijnen kunnen namelijk niet lang zonder eten.
• Let er op dat de balzakjes niet zwellen en de wond niet bloedt. Indien dit zo
is bel dan voor alle zekerheid even op.
• Indien er hechtingen aanwezig zijn, lossen deze binnen 10-14 dagen zelf op.
Mocht het konijn er toch last van krijgen, dan kunt u na 10 dagen even
langs komen om ze te laten verwijderen.
Mocht het zo zijn dat u het niet vertrouwt: bel gerust op. Beter een keer teveel
komen dan één keer te weinig!

