Het konijn
Konijnen zijn veel gehouden huisdieren en kunnen zowel binnen als buiten
worden gehouden. Konijnen zijn er in veel verschillende rassen en kleuren en het
zijn dieren die graag met veel soortgenoten leven.
Voeding
De voeding van het konijn is erg belangrijk, omdat een konijn in het wild constant
eet en dus het maag-darmstelsel steeds bezig is, is het erg belangrijk dat dit ook
bij de konijnen die bij ons als huisdier leven gebeurt. Daarom is het belangrijkste
om dagelijks vers hooi aan uw konijn te geven.
Het beste is om naast hooi pelletvoer (geperste brok, niet verschillende kleuren
brokjes) te geven, omdat konijnen anders alle lekkere brokjes eruit eten en de
belangrijke vitamines en mineralen overslaan. Het pelletvoer moet in afgemeten
porties gegeven worden, zodat uw konijn niet te dik wordt. Gemiddeld heeft een
konijn 15 gram brokjes (ongeveer 1 volle eetlepel) per kg lichaamsgewicht per dag
nodig. De meeste konijnen wegen ongeveer 2 kg en 2 keer daags 1 eetlepel brokjes
per dag is dus voldoende.
Groente en fruit kunnen ook aan een konijn gegeven worden. Wel is het belangrijk
om dit langzaam op te bouwen, omdat er anders diarree kan ontstaan. Geef dus
kleine hoeveelheden per keer. Pas op met de koolsoorten, vooral de
bloemkoolbladeren en ronde koolsoorten (witte- en rode kool) kunnen problemen
veroorzaken, waaronder gasvorming, waar een konijn aan kan overlijden.
De groenten die geschikt zijn voor het konijn zijn; andijvie, witlof, wortel, peterselie,
paardenbloembladeren, gras, boerenkool en sommige slasoorten (bijv. rucola en
frisée). Appel, peer en banaan zijn geschikte fruitsoorten voor konijnen.
Konijnen eten ‘s nachts hun eigen ontlasting. Dit doen ze om er voedingsstoffen
uit te halen en is dus volkomen normaal. De nachtelijke ontlasting is wat
plakkeriger.
Uiteraard is schoon water ook noodzakelijk. Het makkelijkst en meest hygiënisch is
om een drinkfles op te hangen.
Huisvesting
Konijnen zijn echte gezelschapsdieren. Daarom raden wij u aan om altijd 2
konijnen te nemen. Konijnen later bij elkaar zetten kan wel, maar moet wel
voorzichtig gebeuren. Konijnen willen hun territorium verdedigen en het is
verstandig om ze buiten het hok kennis te laten maken, eventueel eerst met gaas
tussen beiden. Daarna kunnen ze samen in een hok worden gezet, maar ook dan
kan het zijn dat ze elkaar niet accepteren.

Konijnen kunnen binnen en buiten gehouden worden. Als u het konijn van binnen
naar buiten wilt verplaatsen is het wel belangrijk dit te doen als het buiten niet te
koud is, zodat hij rustig kan wennen. Buiten moet een konijn ook een binnenhok
hebben om beschut te zitten tegen de wind en felle zon. Een konijn kan zelf slecht
zijn warmte kwijt en zal dus snel oververhit raken.
Konijnen hebben veel beweging nodig, Daarom is het goed ze een zo groot
mogelijk hok of ruimte te geven. Als het konijn veel los loopt, binnen of buiten, kan
deze ruimte wat beperkter zijn, maar een konijn moet zich vrij kunnen bewegen in
het hok.
Let er wel op dat konijnen echte slopers zijn en dus binnen in huis aan draden
gaan knagen, maar ook aan voor hen giftige planten.
Gezondheid
Vaccinatie
Er zijn twee belangrijke ziektes die veroorzaakt worden door een virus bij het
konijn: myxomatose en VHD.
Myxomatose wordt overgedragen door stekende insecten en veroorzaakt grote
gezwellen over het hele lichaam van het konijn, waardoor het konijn stopt met
eten en uiteindelijk sterft.
VHD heeft 2 varianten; VHD1 en VHD2. Bij VHD is de stolling van het konijn
verstoord en bloedt het dier als het ware dood. Dit is bijna niet waar te nemen,
omdat dit van binnen gebeurt. Ook nu zal het konijn sterven, al binnen een paar
uur. Deze ziekte wordt overgebracht via urine en ontlasting van wilde konijnen.
Deze urine en ontlasting kan ook op vers gras zitten.
Beide ziektes komen nog regelmatig voor en het is verstandig om uw konijn hier
jaarlijks voor te vaccineren.
Gebitsproblemen
Gebitsproblemen zijn een van de meest voorkomende problemen bij konijnen. De
tanden en kiezen van een konijn groeien door en moeten dus wel goed slijten. Het
gebeurt vaak dat eetproblemen worden veroorzaakt door het niet goed afslijten
van het gebit en er haken op de kiezen ontstaan of de voortanden scheef
doorgroeien. Daardoor wordt het moeilijk of onmogelijk om te eten. Als u merkt
dat uw konijn moeite heeft met eten of stopt met eten, is het belangrijk om
contact op te nemen met ons om het gebit te laten controleren. De oorzaak van
gebitsproblemen is vaak verkeerd voer.
Haarballen komen ook af en toe voor bij konijnen en omdat konijnen niet kunnen
braken raken zij deze moeilijk kwijt. Als het konijn veel verhaart is het goed om de
dode haren voorzichtig te plukken.
Sterilisatie

Uit onderzoek is gebleken dat de kans op adenocarcinoom (kwaadaardige
tumoren in de baarmoeder) bij een konijn vanaf 4-6 jaar leeftijd 50-80% is. De kans
is dus erg groot dat het konijn daar last van krijgt. Om dit te voorkomen kan het
konijn gesteriliseerd worden vanaf 6 maanden. Het verstandigst is om dit te doen
voor de leeftijd van 1 jaar. Tevens worden hier baarmoederontsteking en
ongewenste dracht mee voorkomen.
Maden
Als laatste is het erg belangrijk om vooral bij warm weer, te zorgen dat er geen
ontlasting aan de achterkant van het konijn kleeft. De groene vlieg legt hier eitjes
op en binnen afzienbare tijd ontstaan er maden, die vreselijke wonden geven. In de
praktijk kunt u een spray kopen, die u op het konijn kunt spuiten en die voorkomt
dat de maden ontstaan.
Een konijn is een erg kwetsbaar dier en zal niet snel laten blijken dat het ziek is.
Een konijn kan niet lang zonder eten en het is daarom belangrijk als u merkt dat
uw konijn niet eet of niet fit is om nog dezelfde dag bij ons langs te komen met het
konijn.
We hopen dat u met deze informatie een gezond en vrolijke konijn zult hebben!

