
Hiervoor dient het konijnenhok regelmatig uitgemest 

te worden en voorzien van schoon en droog strooisel. 

Dit is ook van belang voor de maden ziekte.  

Indien uw konijn los zal lopen in huis, zorg er dan wel 

voor dat alle snoeren goed zijn weggewerkt.  Een 

konijn kan ook gemakkelijk zindelijk gemaakt worden. 

Dan schaft u best een kattenbak aan.  

Vaccinaties 

Myxomatose en Viraal Haemorrhagic Disease 
(VHD/RHD), zijn 2 besmettelijke virusinfectie die vaak 
met dodelijke afloop eindigen. 
Deze virussen worden o.a. overgebracht door 
bloedzuigende insecten, zoals muggen en vlooien, die 
bij geïnfecteerde (wilde) konijnen bloed hebben 
gezogen. 
Konijnen die buiten worden gehouden lopen daarom 
veel risico om besmet te raken. 
Helaas zijn ook binnenshuis konijnen zeker niet veilig. 
Muggen komen immers ook in huis. 

Gelukkig kunt u uw konijn tegen deze ziektes 
beschermen door hen jaarlijks goed te laten 
vaccineren. 

Gezondheidsproblemen 

- Maagdarmproblemen: Door een verkeerde 

verhouding van het voer kunnen konijnen problemen 

krijgen: verstoppingen of te zachte ontlasting. Ook 

indien u geen keutels in het hok vindt, neem dan 

contact op met uw dierenarts.  

- Gebitsproblemen: Konijnen hebben doorgroeiende 

tanden en kiezen. Bij niet voldoende hooi eten, kan 

uw konijn gebitsafwijkingen krijgen, die bestaan uit 

het scheef doorgroeien van de snijtanden en punten 

(haken) op de kiezen. Deze afwijkende tanden geven 

pijn, problemen met eten en infecties van de bek.  

- Blaasstenen: Deze zien we regelmatig bij konijnen. 

Dit geeft pijn en bloed bij de urine. Blaasstenen 

worden veroorzaakt door een combinatie van 

voedingsfactoren, te weinig drinken en/of te weinig 

beweging. 

- Maden ziekte: Als de ontlasting te zacht is, blijft die 

kleven aan de vacht. Daar kunnen vliegen hun eitjes in 

leggen. Controleer uw konijn tijdens de zomer 

dagelijks op maden. Maden kunnen grote 

huidwonden veroorzaken. Neem snel contact op met 

uw dierenarts indien u dit constateert.  

- Tumoren: voedsters kunnen baarmoederkanker 

ontwikkelen. Daarom raden wij u sterk aan om haar 

te steriliseren vanaf 6 maanden oud.  

- Agressie: Door hormonen kunnen konijnen (zowel 

voedsters als rammelaars) agressief gedrag vertonen 

naar elkaar. Om dit te voorkomen raden we castratie 

of sterilisatie aan.  

- Stoppen met eten: Er zijn verschillende onder- 

liggende oorzaken waarom een konijn niet meer eet: 

verkeerd dieet, gebitsproblemen, haarballen, pijn, … 

Indien uw konijn niet meer eet dan raden wij u sterk 

aan om binnen de 24 uur contact op te nemen met 

uw dierenarts! Niet eten kan een dodelijke gasbuik 

veroorzaken!  
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Konijnen zijn intelligente, vriendelijke en stille 

huisdieren. Ze leven gemiddeld 7 tot 10 jaar. Deze 

informatie zal u helpen om zo goed mogelijk voor hem 

of haar te zorgen.  

Een voedster (vrouwtje) of rammelaar 

(mannetje)  

Een konijn is een sociaal dier en gewend om in een 

groep te leven. Daarom adviseren we om twee 

konijnen samen te nemen. De beste keus is een 

voedster en een rammelaar samen. Bij deze 

combinatie is het natuurlijk belangrijk om 

ongewenste nestjes te voorkomen. Konijnen zijn 

vruchtbaar vanaf 3-4 maanden. Om ongewenste 

nakomelingen te voorkomen raden we aan om de 

dieren vanaf die tijd apart te huisvesten en zo snel 

mogelijk te laten steriliseren/castreren. Een 

rammelaar kan gecastreerd worden vanaf een leeftijd 

van 4 maanden. Een voedster kan gesteriliseerd 

worden vanaf 6 maanden.  

Voeding 

De voeding is een heel belangrijk onderdeel van de 

verzorging van uw nieuw konijn. Met de juiste 

voeding worden problemen aan het maag-darm 

kanaal, de blaas en het gebit zoveel mogelijk 

voorkomen. Dit zijn de algemene adviezen:  

- Onbeperkt hooi van een goede kwaliteit. Dit is het 

belangrijkste onderdeel van gezonde voeding. De 

vezels in het hooi zijn heel belangrijk voor een goede 

vertering.  

- Een beperkte hoeveelheid brokjes: een volwassen   

konijn: 20-25gram korrels per kg lichaamsgewicht per 

dag, een konijn jonger dan 6 maand mag meer 

krijgen. Te veel brokken geven kan leiden tot obesitas, 

diarree en orgaan problemen.  

Geef daarbij het liefst puur geperste korrels/pellets in 

plaats van gemende brokjes om zo te voorkomen dat 

het konijn enkel de lekkerste stukjes eruit eet.  

- Groente: Dit moet dagelijks gegeven worden. Als u 

een jong konijn groente geeft moet dit opgebouwd 

worden.  Start met een klein stukje groene 

bladgroente en voeg elke 5-7 dagen een nieuwe 

groente toe. Als de nieuwe groente na 24-48 uur tot 

diarree of zachte keutels leidt, dan kan die groente 

(nog) niet verdragen worden.  

Wat kan je geven: groene bladgroenten, onkruid, 

kruiden en eetbare takken. Vermijd wortelgroenten.  

De volledige lijst van aanbevolen groenten kun je 

vinden in het informatieblad: “voeding van het 

konijn” 

- Fruit: Het beste is om fruit helemaal te vermijden. 

Het is erg rijk aan enkelvoudige suikers en kan leiden 

tot maagdarmstoornissen en gebitsproblemen. Indien 

je toch iets wil geven, dan enkel in hele kleine 

hoeveelheden, bijv. 1 aardbei of 1 kers per dag. Ook 

hier raden we aan om geleidelijk op te bouwen.  

Water 

Water moet altijd beschikbaar zijn. Als een konijn 24 

uur niets te drinken heeft, dan komt hij in de 

problemen omdat er vochttekort ontstaat. Door 

vochttekort kan een konijn ook stoppen met eten. 

Hierdoor komt het dier in een razendsnelle cirkel 

omlaag. Zorg er dus altijd voor dat de waterbak of 

waterfles dagelijks gevuld wordt met fris, schoon 

water. In oud water ontstaat bacteriegroei, waardoor 

een konijn ziek kan worden. 

Nachtkeutels of Caecotrofen 

Deze worden vooral ’s nachts geproduceerd. 

Nachtkeutels zien er anders uit dan normale keutels: 

ze zijn donkerder, kleiner en vochtiger, ze zijn bedekt 

door een slijmlaag en ruiken sterker. Ze bevatten 

hoge gehaltes aan vit B en K met tweemaal zoveel 

proteïnes en de helft minder vezels als de harde 

keutels. Het konijn eet deze zachte keutels op en zo 

wordt de voeding tweemaal verteerd gedurende 

24uur. Deze nachtkeutels zijn een essentieel deel van 

het dieet van uw konijn.  

Huisvesting 

Konijnen houden van ruimte! Hoe groter, hoe beter. 

De minimale formaten voor een hok kunt u als volgt 

te weten komen: het konijn moet in de lengte languit 

kunnen liggen en in de breedte 5 keer kunnen zitten, 

in de hoogte moet het konijn op zijn achterpoten 

overeind kunnen staan. Het is natuurlijk beter als het 

een groter hok is! En het liefst met een verdieping. U 

moet er vooral op letten dat er genoeg ventilatie is, 

en dat het niet tocht, om o.a. luchtwegproblemen te 

voorkomen. Zorg voor een schone droge omgeving.  


