Het gezelschapskonijn
Enkele aandachtspunten/ algemene weetjes:

Huisvesting
-

-

Bedding: onderlaag krantenpapier, houtkrullen, daarbovenop stro.
Vrij rondlopen onder toezicht is mogelijk; konijnen doen hun behoefte van
nature meestal op dezelfde plaats. Ze zijn dus zindelijk en men kan ze
aanleren op een kattenbak te gaan.
Goede hygiëne is belangrijk om poot- en luchtweginfecties te voorkomen.
Ze zijn buiten te houden, ook in de winter, indien er schuilmogelijkheid en een
dikke bedding is voorzien. Wel opgepast met direct zonlicht; konijnen zijn
immers erg gevoelig aan hitteslag, vermits ze niet kunnen zweten

Voeding
-

-

-

hooi + groenten (broccoli, groene en rode kool, witloof, peterselie, waterkers,
andijvie, loof van radijsjes, wortelen, spruiten, selderblad  liefst drie
verschillende groenten per dag)
beetje korrels: 1-2 soeplepels/ dag
gras, paardebloem ( groenvoer is ook zeer belangrijk, hoe groener hoe beter.
Dit zorgt voor een verminderde wateropname, wat normaal is. Om zachte
stoelgang te vermijden is het echter aangewezen om het groenvoer geleidelijk
in te voeren)
nooit plots overschakelen van voeding
weeskonijntjes grootbrengen: slechts 2-3x/ dag voederen (2-30 ml van een
kattenmelkvervanger) Maar hou rekening met een hoge mortaliteit!!!
Bijzonderheid: in het wild eten konijnen voornamelijk in de morgens, avond en
’ s nachts. 3-8u na het eten worden “cecotrofen” uit de aars terug opgenomen.
Dit heeft coprofagie en dient voor de opname van vitamines B en K en
verschillende aminozuren.

Voortplanting:
-

mannelijk of vrouwelijk?
Geslachtsrijp: rasafhankelijk
 grote rassen: 5-8 mdn/ kleine rassen: 4-5 mdn
Afdalen testikels: 10-12 weken
Drachtduur: 30-32 dagen
Nestgrootte: gemiddeld 5-8 jongen
Drachtdiagnose: 10-12 dagen dmv palpatie, RX vanaf 11 dagen
Bevalling: meestal in de vroege ochtend. De jongen worden haarloos geboren,
zogen tot 4 à 5 weken. De jongen mogen niet gemanipuleerd worden
gedurende de eerste twee levensweken, want die kan tot verstoting leiden.

-

Advies over castratie/ sterlisatie:
 verminderen seksueel en territoriaal gedrag ( niet altijd volledig
verdwenen)
 verminderen/ voorkomen agressie
 verminderen kans op aandoening van het geslachtsapparaat: vb
baarmoederkanker, schijndracht bij vrouwelijke dieren
 leeftijd: best op 5 maand
 interval tussen castratie en infertiliteit: 4 weken!!!
 nadeel: risico anesthesie

Gedrag:
- het zijn erg nieuwsgierige dieren, ze exploreren hun omgeving met hun snuit
- ze knagen graag: hout, elektrische draden, boeken … zijn dus niet veilig.
- Konijnen markeren andere dieren met hun kinklieren (wrijven met de kin)
- Mannelijke konijnen sproeien urine; dit kan verholpen worden dmv castratie
- Vrouwelijke konijnen graven graag diepe putten in de tuin
Ziektepreventie:
Vaccinaties:
1 ste maal op 10 weken, evt herhalen op 12 weken, vervolgens jaarlijks
- myxomatose: pox-virus, meestal uitbraken in de zomer en de herfst. Sympt.:
huidverdikkingen vnl oren, oogleden, neus en perineum; etterige neusvloei en
oogvloei, niet meer willen eten en uiteindelijk sterfte. Konijnen kunnen
gevaccineerd worden met een jaarlijkse inspuiting
- Rabbit haemorrhagic disease (RHD): calici-virus, uitbraken in de zomer en de
herfst. Sympt.: vaak geen met plotse sterfte, soms lichte neusbloeding.
Eveneens jaarlijkse vaccinatie.
Tandproblemen:
- de tanden van konijnen groeien constant. De onderste tanden groeien sneller
dan de bovenste. Dus om problemen te vermijden, moet men voorzien dat er
voldoende kauwmogelijkheid is en de voornaamste bron daartoe is HOOI!!!
- Tandenknarsen is een uiting van pijn
Parasieten:
- vlooien: meestal de gewone kattenvlo, soms ook met konijnenvlooien. Er
bestaat vooralsnog geen geregistreerd bestrijdingsmiddel voor konijnen
- vachtmijt: jeuk en korstvorming
- oormijt: korsten in de oren met jeuk
- myasis: vliegen leggen eieren in de huid van verzwakte konijnen; de eieren
ontwikkelen zich tot larven die zich dieper ingraven met uitgebreide wonden
tot gevolg. Bij buitenzittende konijnen is het dus zeer belangrijk om een
dagelijkse controle van de huid, vooral rond de aars en de geslachtsopening,
te doen.

