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1. Wat je vooraf moet weten
-

-

-

-

-

Dit feestje gaat vermoedelijk een maand of vier duren. Als alles goed gaat, blijven de jongen 12
weken bij de moeder. Ze krijgen voedzame melk van haar wat hun gezondheid en weerstand ten
goede komt, en ze ontwikkelen in deze periode sociaal konijnengedrag.
Van week 2 tot en met week 12 kun je rekenen op 2 tot 4 uur per dag aan verzorging. Een uur
daarvan was ik aan het schoonmaken en wassen, de rest van de tijd met socialiseren en
(vacht)verzorging. Als ze zindelijk zijn en weinig plakpoep en medische problemen hebben, is het
natuurlijk minder werk. De rest van de uren is genieten!
Het scheelt enorm als ze al vroeg in de toiletjes leren plassen. Dat lukt niet bij het nest mét
voedster: zij legt door de hele ren signaalkeutels en -plasjes, waardoor de kleintjes ook niet
zindelijk zijn. Vermoedelijk doet ze dat ook omdat ze onze eigen konijnen ruikt.
Je hebt wel wat ruimte nodig in je huis. Allereerst voor een ruime ren waar de lampreien ook in
kunnen rennen als ze wat ouder zijn. Tel daarbij op de zakken voer, houtkorrels, hooi, voorraad
handdoeken en droogruimte.
Heb je zelf konijnen in huis? Dan bestaat de kans dat zij tijdelijk minder zindelijk zijn. Vooral onze
eigen voedster plast dagelijks op verschillende plekken in huis. Als ik vergeet mijn handen te
wassen nadat ik een van de andere konijnen heb aangeraakt, hopt ze weg en doet een plas op
het kleed.

2. Van DOA naar de pleegopvang
Bij DOA verzamel ik eerst alles wat nodig is voor de verzorging: een grote zak Science Selective
juniorbrokken, hooi, kruidenhooi, eiwitrijke snacks, houtkorrels en handdoeken voor in de ren. Ik
krijg info over wat te doen bij problemen: in kantooruren DOA-dierenarts bellen, buiten kantooruren
DOA-contactpersoon bellen voor overleg. Ik krijg ook een directe lijn met de DOA-konijnendierenarts
Aleid: via What’s app is zij heel goed bereikbaar. Ik heb gedurende de eerste weken veelvuldig
contact met haar, haar advies is enorm behulpzaam. De volgende dag haal ik ook nog kittenmelk, een
speentje en een spuitje voor bijvoeden voor het geval dit nodig mocht zijn (zie verderop bij de info
over nestcontrole).

Het nest ligt in een toiletje, dat past in een grote reismand. Zo blijft het nest intact en de geur
onveranderd. De voedster zetten we daarbij en rijden dan rustig naar het huis. Daar halen we de
deur uit de mand en laten het toiletje erin: zo heeft ze meteen een veilige plek om te voeden. We
leggen later handdoeken over de mand, om de warmte wat binnen te houden. Rust rond de
kraamkamer is nodig om de moeder haar werk goed te laten doen. Is het te druk of wordt het nest te
vaak verstoord, dan kan ze zenuwachtig worden en de jongen verwaarlozen of doden.
De ren bestaat uit prikhekjes. De voedster breekt niet uit, vermoedelijk wil ze in de nabijheid van het
nest blijven. Ik begin klein, met een paar hekjes, zodat ze het nest gemakkelijk kan terugvinden.
Vervolgens breid ik elke paar dagen uit met een extra hekje en een hoekje erbij.
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3. De voedster: voeding en gedrag
Zorg goed voor de voedster, zodat zij haar werk goed kan doen. De voedster heeft veel eiwit en vocht
nodig voor het aanmaken van de melk. Daarom krijgt ze een speciaal dieet:
-

-

Ze krijgt onbeperkt juniorbrokken. Als ze de juniorbrokken niet eet, kun je die mengen met
gewone Science Selective en haar aanvullend eiwitrijke snacks geven. Denk aan erwtenvlokken,
pijnboompitjes, wilgentakjes met jonge blaadjes en luzernehooi. Dit laatste wordt ook alfalfahooi
genoemd en bevat naast eiwit ook veel calcium en dat kan ze wel gebruiken. Verder gewoon
groenvoer zoals ze gewend is bij DOA: andijvie, witlof en wortel. Dat laatste eet onze voedster
eerst nauwelijks en ze krijgt er plakpoep van. In plaats van de wortel krijgt ze meer witlof.
Daarmee krijgt ze ook wat extra vocht binnen, wat goed is voor het zogen.
Hooi eet de voedster zeer matig: vermoedelijk zit ze vrij vol van de brokjes. Het kan helpen om
kruidenhooi te geven: beetje uitproberen wat ze heel lekker vindt en dus toch opeet. Of anders
iets te vertragen met bijvullen van de voederbak en in plaats daarvan vers hooi aanbieden en pas
half uurtje later weer brokken. Als ze vrij mager is, dan kunnen knabbelsticks helpen. Ter
ondersteuning geef ik ook johannesbrood en biergist, respectievelijk 1 en 2 brokjes per dag.

De voedster ademt heel snel, wat normaal een teken is van stress. Ze gedraagt zich niet gestrest: ze
kan niet genoeg krijgen van aaien en knuffelen en ligt ze veel languit op haar zij. De snelle
ademhaling kan te maken hebben met het verhoogde metabolisme waardoor ze veel warmte
produceert: ze eet 6 tot 10 keer zoveel als ze normaal zou mogen, en dan ook nog eens heel eiwitrijk.
De melkfabriek draait op volle toeren. Bovendien zijn de lampreien enorm kwetsbaar, dus is ze
continu alert.
De voedster voedt een of twee keer per dag. In de
avond zien we haar in de reismand gaan en daar een
paar minuten blijven. Ze staat dan boven het nest, de
jongen draaien op hun rug om te drinken. Vaak is er ook
een voeding vroeg in de morgen, die wij niet zien. Ze
gaat tussendoor af en toe in de mand kijken.
Onze voedster is heel tam. We aaien haar vaak, zodat
we een goede band met haar opbouwen en ze
vertrouwen in ons krijgt. Ze gaat hierdoor naar ons
ruiken, zodat de lampreien gewend raken aan onze geur. Het werkt ook andersom: als wij de
lampreien aanraken, dan is onze geur voor haar ook bekend en vertrouwd. Ze rent en binkt trouwens
niet; vermoedelijk spaart ze energie voor het zogen. Ze springt wel op de reismand en op de doos. De
beweging is goed voor haar conditie.
4. Controleren van het nest
Bij DOA is ‘s ochtends gecontroleerd of de lampreien nog leven. We laten het nest daarom met rust
tot de dag na de verhuizing. Verdere verstoring van het nest kan er namelijk toe leiden dat de
moeder stopt met voeden. De volgende ochtend controleren we uitgebreid het nest. Dat gaat als
volgt:
1. Ik was mijn handen.
2. Zet de spullen klaar die ik nodig denk te hebben, bijvoorbeeld:
a. Weegschaal, bakje met doekje erin voor het wegen;
b. Schaal met warme kruik en handdoek erop voor verzamelen ná het wegen;
c. Pen en papier voor noteren van gewicht;
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3.

4.
5.
6.

d. Eventueel spullen voor de bijvoeding (zie het speciale hoofdstuk hierover).
Aai de voedster, haal mijn handen goed door haar vacht zodat ze naar haar ruiken of neem
wat keutels die je tussen zowel je vingers als de handpalmen rolt en wat fijnknijpt. Als de
voedster niet zeer handtam is, kun je het beste handschoenen aandoen, zodat jouw geur niet
in het nest komt.
Doe de voedster in de kooi met een handdoek erover, zodat ze niet kan zien dat ik aan het
nest komt. Anders is de kans aanwezig dat ze de jongen verstoot of doodt.
Neem de reismand mee naar de plek waar ik ga wegen.
Open de reismand, schuif met mijn handen voorzichtig de haren van het nest wat aan de
kant. Pak een lamprei, eventueel met een plukje haar van de moeder. Op de foto hieronder
zie je een bol buikje.
Belangrijk is dat de lampreien zo warm mogelijk blijven, ze kunnen nog niet goed hun

lichaamstemperatuur op peil houden en omdat ze geen of weinig vacht hebben, verliezen ze
ook snel warmte. Laat het nest dus niet te lang ‘open’ liggen en zorg dat ze altijd op een
verwarmd oppervlak komen te liggen (zie hieronder).
7. Ik controleer elke lamprei:
a. Check of de buik bol is. Bij een gerimpeld buikje krijgt de lamprei niet genoeg
voeding binnen.
b. Weeg de lamprei en noteer het gewicht.
c. Leg de lamprei op de schaal met kruik en doekje erop, zodat ze warm blijven. Zo
weet ik zeker dat we niet twee keer dezelfde lamprei wegen. Houd ze goed in de
gaten: ze kunnen opeens heel schokkerig bewegen en zo uit de schaal floepen.
8. Alle lampreien gaan na de controle zo snel
mogelijk terug in het nest. De lamprei die
bijvoeding nodig heeft ook: die haal ik er
weer uit als de voeding klaar is. Ik drapeer
het haar weer over het nest, en controleer
of er nog voldoende isolatie (haar en ander
nestmateriaal) is tussen de bodem van het
nest en de bodem van de reismand. Ik zet
de reismand terug en laat de voedster
weer los. Ze gaat meteen kijken naar het
nest.
Terwijl ik de controle uitvoer, neemt Yolanda foto’s
en filmpjes.
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Zodra we de voedster weer uit de kooi laten, gaat ze druk heen en weer lopen en steeds in de mand
om te kijken naar het nest. Hoewel ze veel toelaat, en niet verdedigend lijkt te zijn, is ze toch even
van slag na elke nestcontrole. Ik doe daarom maar een paar keer de controle met weging, omdat ik
het onnodig invasief vind: het
duurt lang en je raakt de
lampreien dan toch meer aan.
Ik doe wel dagelijks een
nestcontrole op zicht. Ik open
het nest, kijk of ze allemaal nog
ademen en of ze voldoende
gegroeid zijn. Je ziet dat heel
gemakkelijk, omdat het heel
snel gaat: elke dag hebben ze
langere haren, en zijn de ogen
en het lijf meer ontwikkeld. De
verschillen tussen de lampreien zijn vrij groot: ieder ontwikkelt zich in eigen tempo. Later blijkt dat
een van de konijnen in dit nest een dwergje is.

5. Bijvoeden
Bij DOA is al geconstateerd dat een lamprei vrij klein was, en dat
blijkt bij de eerste controle nog steeds zo te zijn. Zij heeft een
rimpelig buikje, hetgeen duidt op uitdroging. Bijvoeding is dus
nodig. Een ander teken dat bijvoeding nodig is, is als lampreien
onrustig zijn of het nest uitkruipen omdat ze honger hebben.
Ik weeg deze lamprei om te kunnen bepalen hoeveel melk ze nodig
heeft. In de bijlage staat het voedingsschema met hoeveelheden.
De melk kun je het best minstens 4 uur van tevoren klaar maken,
zodat de poeders goed worden opgenomen. Laat gekookt water
afkoelen tot 50/45 graden Celsius, dan 1 op 1 mengen met melkpoeder (ik had kittenmelk van Royal
Canine). Goed roeren: er mogen geen klontjes in zitten. In de koelkast is deze portie 24 uur
houdbaar. In de bijlage staat meer detailinformatie over bijvoeden.
Vooraf zet ik alles klaar:
-

-

-

Spuitjes van 1 ml en 2/3 ml en eventueel ook zeer spits toelopend speentje. Check met water of
het spuitje of speentje goed soepel werken.
Melk: op 38-39 graden brengen voor het
voeden (gebruik geen magnetron, wel
flessenwarmer of au-bain-marie).
Vleesthermometer. Deze is echt belangrijk!
Glas met warm water waar ik het glas met melk
eventueel in kan zetten om weer wat op te
warmen.
Tissues en doekje.
Weegschaal met bakje (daarin leg ik nog een
zacht doekje).
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-

Kruik met handdoek erop, waarop ik de bijvoeding geef.

De meeste benodigdheden zijn te krijgen bij DOA. Zo niet, dan kun je melk en speentje zelf bestellen
bij de stichting konijnenbelangen. Als je dat vergoed wilt krijgen, overleg dan vooraf even met DOA.
Bijvoeden gaat als volgt:
-

-

-

-

Ik voer vooraf de handelingen even uit: een beetje droog oefenen zodat ik weet dat alles op de
goede plek staat en ik niets vergeet.
Begin met een spuitje van 1 ml: daarmee kun je langzaam voeren. Met grotere spuitjes is het
risico op verslikken groter, ze gaan dan rochelen en dan schijnt er grote kans te zijn op
longontsteking. Ik leg het spuitje vlak voor ik de lamprei pak klaar.
Ik volg de stappen die zijn beschreven bij het uitvoeren van de controle, maar haal nu alleen de
kleinste uit het nest en geef de voeding op basis van het weegschema.
De jonge lampreien houd je rechtop vast, dat
geeft minder kans op verslikking. Leg je hand
eromheen en steun ze door beide schouders
met een vinger te omvatten. De
achterpootjes houd ik op de handdoek.
Breng het spuitje of speentje voorzichtig aan
de zijkant vlak achter de voortandjes tussen
de lippen en geef de vloeistof met kleine
druppeltjes tegelijk. Wacht tot de lamprei
slikt voor je de volgende druppel geeft.
Neem de tijd. Zodra ze het door heeft gaat
het vlugger.
Na het voeden help ik de lamprei met plassen: ik wrijf zachtjes met een vochtig gemaakt
lauwwarme tissue of watje over het onderbuikje en de genitaliën. Ga door tot het plassen stopt.
Ik leg de lamprei dan zo snel weer in het nest.
Daarna haal ik spuitje/speen uit elkaar om ze even goed af te spoelen.

Ik hoef maar twee keer bij te voeden: de middag en de avond op dag 2 na de geboorte. De ochtend
erop heeft de kleine een bol buikje. Ze is blijkbaar genoeg aangesterkt om zelf weer bij de moeder te
kunnen drinken. Einde van de middag check ik weer en voor het eerst alle lampreien gewogen. Extra
voeding blijkt niet nodig. Ik maak vóór beide controles wel de melk klaar, zodat ik meteen kan
voeden als nodig.
6. Eerste twee weken: nestperiode
Direct na de geboorte (bij/door DOA): controleer het nestje
op dode jongen of jongen met lichamelijke afwijkingen.
Verwijder geboorteresten. Houd het nest intact.
1 dag – Aankomst in pleeggezin, we laten het nest met rust.
De lampreien zijn kaal, navel is zichtbaar, ogen zijn dicht en
oren liggen plat.
2 dagen – Nestcontrole in de ochtend: ik haal de lampreien
niet uit het nest omdat ik niet meer dan strikt noodzakelijk
wil verstoren. Ik check of ze allemaal nog ademen, of de
buikjes bol zijn (door een beetje met de vinger te duwen
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krijg ik zicht op de buikjes). Eén lamprei krijgt in de middag en avond bijvoeding.
3 dagen – Uitgebreide controle. Gewogen: 54, 61, 71, 83, 83 gram. Vacht begint te groeien bij
sommigen. Bolle buikjes, geen bijvoeding meer nodig.
4 dagen – Nestcontrole. Ze groeien als kool! Twee zijn nog
kaal, drie hebben al wat meer haar.
5 dagen – Nestcontrole. Elke dag zijn een stukje groter en
hariger.
6 dagen – Nestcontrole. Ze zijn nu allemaal behaard. Het
nest is niet meer helemaal bedekt met het donzige haar van
de moeder. De voedster heeft plakpoep.
7 dagen – De oren groeien elke dag. Ik kan nu de kleur en
de tekening zien: twee hebben wit hun kop, de rest is
beige.
8 dagen – Vanaf nu kunnen ze ook horen.
9 dagen – Nestcontrole. Bij eentje gaan de ogen al open.
10 dagen – Nestcontrole. Ik zet de mand nu alvast in een
grote kooi met open deurtje: als de kleintjes na een week of
twee aan de wandel gaan, kunnen ze niet uit de bak en dus
niet ver van het nest, maar de voedster kan er wel in. De
voedster kan zo alvast wennen aan de nieuwe indeling. Ik
zet een klein schaaltje vers water en een plukje vers hooi in
de hoek van het nest.
11 dagen – Nestcontrole. Een voor een gaan de oogjes een beetje open tot spleetjes. Ze lijken nog
weinig te bewegen.
12 dagen – De grootste is aan de wandel gegaan en vind ik buiten aan de zijkant van het mandje,
onder de handdoek die eroverheen hangt. Ze is nog warm, dus leg ik haar snel terug in het nestje.
Anders eerst opwarmen met je handen en dan terugzetten. Het kan zijn dat de moeder bij het nest is
weggesprongen terwijl de lamprei nog drinkt. Zo sleept ze de lamprei onbedoeld uit het nest.
Het is tijd voor een drempelloos nest. Ik leg een stevige zachte handdoek die al naar de voedster
ruikt in de mand, haal de kleintjes uit het nest, probeer het nest (vooral het haar) op te pakken en leg
het voorzichtig terug in de reismand. Het ligt nu op dezelfde plek, maar dan zonder toiletje. Ik neem
zoveel mogelijk hooi en ook keutels mee uit het nest. De keutels zijn van de voedster. De lampreien
eten van de keutels om zo hun darmen voor te bereiden op groenvoer. De dagen erna zie ik het nest
slinken: ze eten ook van het hooi. De drempel van de mand naar de buitenbak werk ik weg met
handdoeken. Ik leg een opgerolde handdoek ernaast om te voorkomen dat ze achter de mand
kruipen.
13 dagen – Een aantal lijkt de oogjes al te kunnen openen. Ze liggen te slapen en dan opeens gaat er
eentje wat bewegen: zichzelf of elkaar likken, over of onder een ander heen kruipen, even aan het
oortje krabben, of 10 cm uit het nest waggelen en dan snel weer terug.
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7. Twee tot zes weken
Na twee weken komen de oren wat overeind. We zien
ze nu vaker bij de uitgang scharrelen. Ik lees dat je
vanaf dit moment kan starten met juniorbrokken
aanbieden als ze hooi goed eten. Daar zijn deze kleine
nijnen nog niet in geïnteresseerd. Vanaf nu begint ook
de socialisatie: ik til de jongen af en toe even kort van
de grond, zodat ze wennen aan mensenhanden. Ze zijn
heel springerig, dus ik hou ze goed vast en til ze niet
hoog van de grond. Vanaf nu breng ik elke dag een
paar uur in de ren door. Ik ga op de grond zitten en laat de kleintjes naar mij toekomen. Ondertussen
aai ik de voedster, die daar geen genoeg van lijkt te krijgen.
Als je de lampreien elke dag, of eens in de paar dagen weegt, kun je zien of ze goed groeien. Zeker als
je dat combineert met een knuffelsessie op schoot, raken ze meer gewend aan geaaid worden.
15 dagen – Bij twee van de drie lampreien zijn de ogen nog niet helemaal open. Ik lees dat de oogjes
na 14 dagen helemaal open moeten zijn vanwege mogelijke oogontstekingen. Je zou ze dan
voorzichtig moeten schoonmaken met een wat met gekookt
lauwwarm water. In overleg met de dierenarts besluit ik het
nog even aan te zien: waarschijnlijk zijn dit de twee
lampreien die in het begin wat achterstand hadden. Twee
dagen later zijn ook bij hen de ogen aan beide kanten
helemaal open. De jongen komen nu allemaal de wereld
buiten de mand ontdekken. Die is overzichtelijk omdat ze in
een kooi zitten.
16 dagen – De lampreien hebben besloten dat de heuvel (opgerolde handdoek) naast de mand een
fijne nestplek is. Vanaf nu liggen ze daar op een kluitje. Ruim voor hun etenstijd hoppen ze terug naar
de mand in afwachting van de voedster. Ze slapen nog veel en gaan af te toe op onderzoek uit. Ze
bewegen als popcorn: abrupt en schokkerig.
Ik maak de reismand schoon: ik haal het weinige dat er over is van nest weg, en leg een schone
handdoek neer. Ik doe weer wat kleine plukjes hooi bij de uitgang en het lage bakje water.
17 dagen – Vandaag zijn ook bij de laatste twee de ogen
helemaal open. Ze zijn lekker actief, we halen de tralies
van de kooibak en zetten een wilgenbruggetje neer zodat
ze uit de bak kunnen lopen.
18 dagen – De twee kleinsten lopen qua ontwikkeling wat
achter bij de rest. Ze zijn wat kleiner en hebben minder
coördinatie. Daarom proberen we de moeder te verleiden
ze wat extra te voeden: de voedster aaien en een kleintje
bij haar buik brengen. En dan hopen dat-ie net op dat
moment wil drinken. Bij eentje lukt het heel kort. Je hoort
haar smakken en aan het smikkelende bekkie erna kunnen
we zien dat ze iets heeft binnengekregen.
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3 weken – Vanaf nu zie ik ze van de juniorbrokjes eten die bij hen in de bak liggen. Ze eten ook goed
van het hooi en drinken water uit het schaaltje. Sinds een
paar dagen liggen er ieniemienie keuteltjes die snel groter
worden. Op de foto: keutel 20 dagen oud, 22 oud en van de
moeder.
Ze bewegen nu goed, het popcorneffect is eraf. Ergens
afgelopen week zijn de oren van een van de lampreien gaan hangen. Een ander heeft een oor dat
hangt. De rest lijkt staande oren te hebben. Omdat de vorige nesten van deze voedster langharige
konijnen hebben opgeleverd, introduceer ik ook een borsteltje. Eerst een tandenborstel, waarmee ik
ze aai als ik in de ren zit. Daarna een konijnenborsteltje: ik borstel daarmee de moeder, laat ze eraan
ruiken en aai dan ermee over hun rug, zij of achterhand.
Ik doe dat spelenderwijs terwijl ik in de ren zit en ze bij
mij komen snuffelen.
Ik start met geven van groente: wortelloof formaat
postzegel. Vanaf nu bouw ik per groente op. Als het goed
gaat, geef ik een aantal dagen later ook een klein stukje
van wat verse kruiden. Ze krijgen ook al kruidenhooi en
gedroogde weegbree.
4 weken – De lampreien rennen en springen nu heel wat
af, wat heel goed is voor hun botten en spieren. Ze klauteren op mijn schoot en doen daar zelfs een
dutje. Aanraken vinden ze prima, maar een uitgebreide aaisessie hebben ze geen tijd. De voedster
vindt het allemaal goed. Ze komt wat meer tot rust en haalt ze weer normaal adem. Dit was anders
bij het nest zonder moeder: die lampreien wilden allemaal heel graag geaaid worden. Liefst zoals ze
ook door de voedster gelikt zouden worden: over hun kop richting oren, en over de oogjes.
Omdat de moederloze lampreien zo netjes aan de rand van de
ren plassen, probeer ik ze meteen zindelijk te krijgen. Eerst
strooi ik een paar dagen houtkorrels op de plek waar ze
plassen. Daarna zet ik twee toiletjes neer, met een laagje hooi
erin, zodat de korrels wat minder hard zijn aan hun pootjes. Ze
plassen al vrij snel grotendeels in de toiletjes.
Omdat de moederloze lampreien melk bijgevoerd krijgen, weeg ik hen vrijwel elke dag om zeker te
weten dat ze goed groeien. Ik controleer meteen even de vacht en de kontjes op plakpoep.
Jonge konijntjes ontdekken de wereld door te ruiken, likken, graven en bijten en knagen. Als je in de
ren gaat zitten is dat dus wat ze doen. Ik probeer ze niet weg te duwen met mijn hand, maar het
lichaamsdeel dat belaagd wordt ietsje naar achteren te trekken en ze af te leiden met iets waar ze
wel op mogen knabbelen. Spelen doen ze graag: kartonnen dozen waar ze op of in kunnen en aan
kunnen knagen. Eventueel gevuld met lekker hooi of weegbree. Een hooitas met een in- en uitgang.
Een eierdoosje met wat lekkers erin, een bruggetje van wilgentakjes, een tentje (handdoek over een
hekje of als ze nog heel klein zijn: een toiletjes met een handdoek erin en erover), etc.
De lampreien groeien snel: gemiddeld zo’n 10 tot 20 gram per dag. Ze eten goed van de
juniorbrokken. Hoeveel ze nodig hebben, is een beetje de vraag. Je leest op internet onbeperkte
hoeveelheid en op het pak staat minimaal 50 gram per kilo gewicht. Dat lijkt wel ongeveer te
kloppen. Bij bunny bunch lees ik dat zoveel niet nodig: je kan ze het aantal gram kan geven dat ze
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zullen krijgen als ze volwassen zijn. Dus bij 20 gram per kilo, en de inschatting dat ze 1,5 kilo worden,
geef je 30 gram per dag. Ik doe dat met tussenpozen, zodat ze tussendoor goed hooi eten.
Ik zie ook wat viezige neusjes en ze niezen af en toe. Dat kan snot zijn, dus iets om in de gaten te
houden. Een indicatie voor snot is dat ook de binnenkant van de pootjes nat zijn. Dat is niet het
geval. Later blijkt dat het niezen gebeurt bij het drinken: sommigen kunnen nog niet zo goed drinken
en snuiven water op waarvan ze dan moeten niezen. Het konijntje waarvan de neus vies lijkt, blijkt
bovendien langharig: de haartjes rond de neus pakken wat samen als ze nat zijn en dat ziet er dan
wat viezig uit.
5 weken – De eerste lampreien beginnen op elkaar te rijden. Ik zie heel af en toe ook plukjes haar
liggen: er is blijkbaar een robbertje gevochten. Even controleren op eventuele wondjes is verstandig.
De voedster rijdt vanaf nu op alle jongen om haar dominantie te bevestigen. Ze doet dat meerdere
keren per dag, vaak werkt ze dan iedereen even af. Ze
rijdt sowieso even op elke lamprei nadat ze bij haar
hebben gedronken. Soms grijpt ze in als de jongen
onderling op elkaar rijden. Ik zie haar nu ook weer zelf
binkies maken.
Met het moederloze nest moet ik een aantal keer ter
controle naar de dierenarts bij DOA vanwege de
ontstoken ogen waar ze mee binnen kwamen. Ik
neem telkens het plastic bakje mee waarin ik ze weeg,
met het gebruikte handdoekje. Dat is voor hen
prettiger dan die grote behandeltafel en maakt ze ook
gemakkelijker te behandelen. Bij het bezoek gaat het
hele nest mee, zo hebben ze steun aan elkaar en wie
weet wennen ze ook aan de autorit.
6 weken – Vanaf nu kunnen de konijnen worden ingeënt. Voor de kleine zou dat nog iets te vroeg
zijn. Wij doen dat een paar weken later. Je kan de afspraak natuurlijk wel al inplannen.
Als je melk bijgeeft, dan is nu het moment om af te bouwen: bijvoorbeeld door de verhouding
melkpoeder/water te verkleinen en de ochtend of avond over te gaan slaan. Na 6 weken geef ik geen
melk meer.
De onderlinge sociale interactie krijgt steeds meer variatie. Naast elkaar wassen, samen liggen en de
voedster wassen, gaan ze nu ook meer op elkaar rijden en rondjes om elkaar draaien. Dat laatste kan
soms uitdraaien op een iets wat op vechtgedrag lijkt. Dat lost zich meestal vanzelf op, maar je kan
het ook even onderbreken als de gemoederen te hoog oplopen. Twee mintuten later liggen ze dan
alweer lekker tegen elkaar aan.
Dagelijks een nieuwe uitdaging bieden houdt ze lekker bezig. Een nieuw doosje, een nieuwe indeling
in de ren, verschillende soorten voerverrijking. Als ik in de ren ga zitten, ben ik soms binnen een mum
van tijd overstelpt met konijnen. Ze klimmen op mijn benen, in mijn schoot, graven in mijn
broekspijpen, knagen aan mijn schoenen, veters, broeknaden, broekzakken, gespen, ritssluiting, etc.
Soms komt alleen de voedster op me af om even lekker geaaid te worden.
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Omdat de kleintjes meer haar krijgen, kan ik nu minder goed zien of ze goed groeien. Wegen is dan
handig. De grootste vier zitten tussen 700 en 820 gram, de kleine dwerg is 500 gram. Ook gepoogd te
seksen. Er zijn op internet meerdere filmpjes die heel goed uitleggen en meerdere voorbeelden laten
zien van een voedster en een rammelaar. Bij de lampreien van 6 weken oud is het geslacht niet
volledig ontwikkeld, en voor een relatieve leek dus niet met zekerheid vast te stellen. (Bij 2 van de 5
had ik het goed ͧ
ͪ).
ͩ
ͨ
Ze hebben allemaal snel plakpoep: een
beetje te veel groenvoer en het is al raak.
Soms heb ik het idee dat ik niet meer heb
gegeven dan anders, maar dan ligt er toch
plakpoep. Om de darmwerking te
bevorderen, krijgen ze naast water ook
water met veendrenkstof. Als ze daar
eenmaal aan gewend zijn, drinken ze
vooral dat.
Ze slapen nog steeds veel. Ze liggen in
kleine groepjes bij elkaar, en er is er altijd
wel een die ervoor kiest om alleen een
dutje te doen. Daarom handig als je
verschillende privéplekjes creëert. Naast
de doos, bijvoorbeeld ook een tentje, een lekker plekje in de kooi, handdoek op de kooi, dat soort
werk.
8. Zeven tot twaalf weken
7 weken – Ze spelen veel: graven, rennen, springen, kartonnen dozen scheuren. Ze beginnen ook met
geur afstrijken met de kin op nieuwe elementen, zoals mijn schoenen, een nieuwe doos of iets dat op
een andere plek staat dan voorheen. Een van de lampreien rijdt op alle anderen. De voedster rent
weg als de dominante lamprei naar haar toe komt. Later ontpopt hij zich tot het dominante
rammetje van de groep. Ze zijn nogal harig, dus ik borstel
ze regelmatig en maak waar nodig de kontjes schoon
door viezigheid weg te knippen.
Ze krijgen inmiddels iets meer groenvoer: een beetje
wortelloof en een klein stukje wilgenblad. Daarnaast een
handje luzernehooi en wat blaadjes gedroogde
weegbree. Het blijft een precair evenwicht tussen
gezond groenvoer eten en plakpoep krijgen.
8 weken – Er is veel activiteit in de ochtend en avond.
Tussen 11 en 19 uur liggen ze te slapen. De voedster wil
de hele tijd geaaid worden als ik in de ren zit. Ze
probeert nu ook op schoot te kruipen en op mij te
plassen. Alsof ze aan wil geven dat ik van haar ben.
Er is weer regelmatig plakpoep. Ze hebben allemaal een
dikke harige kraag om de nek, misschien zit die in de weg
om de blindedarmkeutels uit de anus te eten. Ik knip
daarom bij allemaal de kraag kort. Ik haal ook de rok
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eraf, omdat het hooi daarin gaat klitten. Elke lamprei die ik terug in de ren zet, wordt door de
voedster besnuffeld en bereden.
Ik verander de voedingsplek, want de reismand is nu te klein om alle jongen te laten drinken. Het is
even spannend of ze de voeding ook in de kooi met handdoek erover gaat even, die nu op de plek
van de reismand staat. De kleintjes verzamelen zich net als altijd ruim voor etenstijd op de
voedingsplek. Ze springt net als altijd een paar keer in en uit de kooi, voor ze blijft zitten om de
lampreien te laten drinken. Gelukkig werkt het. De brokjes vul ik niet direct aan, zodat ze wat meer
hooi gaan eten.
9 weken – Er wordt veel gereden, de kleinste probeerde op de voedster te rijden, die dat even
toestond. Eindelijk worden de lampreien iets zindelijker: ze plassen wat meer in de toiletjes. Ze voedt
nu wat vroeger op de avond dan in het begin: rond een uur of 9 in de avond. Niet alle lampreien zijn
er meer bij. Het niet-dominante mannetje is er vaak niet bij, en ook de kleinste ontbreekt regelmatig.
Als de kleine niet de in de kooi zit tijdens het voeden, zet ik haar er snel bij, maar tussen de veel
sterkere andere jongen weet zij niet altijd een tepel te vinden en te houden. De truc van de voedster
aaien en de kleine erbij leggen om te laten drinken,
werkt niet meer, want de kleine zoekt de tepel niet
op.
Ze eten nu ongeveer 65 gram juniorbrokken per
stuk. Ik geef dat verspreid 6 keer per dag.
10 weken – De lampreien worden ingeënt. Ik neem
ook de moeder mee, zodat het hele gezin erna
anders ruikt. Ik zet een grote kooi in de auto klaar,
inclusief toiletje. Ik doe dan het hele nest in een
reismand, en in de auto laat ik ze in de kooi
springen. Bij DOA draag ik de hele kooi mee naar
binnen: zo kan ik ze gemakkelijker een voor een pakken en voor hen is ook comfortabeler dan
samengepakt in een reismand te zitten. Samen met de dierenarts bepalen we het geslacht en de
namen worden op de DOA-kaarten geschreven. Ik maak meteen een afspraak voor castratie van de
twee rammen en sterilisatie van de moeder. Dit kan vanaf 12 weken.
Er gebeurt onderling van alles: op elkaar rijden, rondjes om elkaar heen draaien en ook af en toe een
aanzet tot een vechtpartijtje. De vacht van de voedster herstelt: het plukkerige is eraf en er komt
weer wat glans op
11 weken – De moeder voedt nog steeds. Ze plast nu ook niet meer op me, dus komt ze af en toe op
schoot liggen als ik in de ren zit. Ze wast haar jongen en ligt vaak met een van hen aan haar zij te
slapen. Ik begin nu met afbouwen van de juniorbrokken, die ik bij dit eerste nest onbeperkt heb
gegeven. Van 65 gram per konijn ga ik langzaam terug van 50 naar 35 gram per konijn, en van zes
naar vijf keer per dag.
9. Vanaf 12 weken: castratie en plaatsing
12 weken – Na 12 weken en 2 dagen lijkt de voedster niet meer te voeden. Ze springt rond etenstijd
wel in en uit de kooi waar ze in voedt, maar laat de kleintjes niet meer drinken. De castratie van de
rammen en de moeder staat op 12,5 week gepland. Ik neem het hele gezin mee naar DOA, zodat
iedereen wat anders ruikt en daarmee de kans op hommeles met de geopereerde gezinsleden te
minimaliseren. Ze worden nog een keer gesekst (voor de zekerheid) en de meisjes worden
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nagekeken en krijgen de A-status: ze zijn klaar voor adoptie. Een van de twee rammen blijkt nog niet
gecastreerd te kunnen worden, dus die gaat mee met de rest naar een ren die ik boven in een van de
kennels heb opgezet. In de loop van de middag haal ik de twee geopereerde konijnen op en zet ze in
de kooi in de auto. Daarna de rest erbij. Ik wacht even op de parkeerplaats om te kijken hoe ze op
elkaar reageren. Geen ruzie of gedoe, dus ik rij rustig naar huis.
Het rammetje knapt snel op, de voedster heeft meer tijd nodig. Ik hou goed in de gaten of er in het
gezin geen gedoe ontstaat. Onder mijn ogen zie ik de onderlinge verhoudingen veranderen. De
dominantere twee lijken nu de dienst uit te
maken. De voedster heeft zich teruggetrokken
in de doos of onder een tent. Ik zorg dat er
meerdere plekken zijn waar de konijnen zich
van de rest kunnen afzonderen. Ik moet de
voedster een paar keer bijvoeden en op een
gegeven moment ook extra pijnstilling geven,
omdat ze slecht eet. Ik geef ze nu weer
onbeperkt brokjes, zodat er altijd wat voor
haar te eten is. Verder bied ik ongeveer elk
uur een bordje met lekkers aan haar aan, ook
vochtrijk groenvoer, omdat ik haar niet zie
drinken: basilicum, wilgenblaadjes, peterselie,
johannesbrood, biergist, wortelloof, witlof en
luzernehooi.
Ik slaap een nacht op de bank bij het nest, zodat ik in de gaten kan
houden hoe het met haar gaat en of ze niet wordt lastiggevallen (of
aangevallen) door de rest. Pas na vijf dagen is ze helemaal
opgeknapt. Die ochtend ontstaat er een opstootje: er wordt wat
gejaagd en gevochten, de moeder is daar ook bij betrokken. Ik til de
dominante ram er heel kort uit tot de gemoederen wat zijn bedaard
en zet hem dan terug. De rust keert weer. Diezelfde avond gebeurt
dit weer. Nu is het de moeder die probeert te rijden op de
lampreien, zoals ze ook voor de operatie deed. Maar nu accepteren
ze dat niet meer, de moeder gaat achter ze aanjagen. Ze worden
allemaal opgejaagd. Ik til de moeder er een paar keer uit, maar dat
helpt niet. Ze is klaar met haar jongen.
Ik heb vooraf al gezorgd voor voldoende
renhekjes, dus ik maak nu voor haar boven een
ren. De jongen blijven in de oude ren, dat geeft
het minste stress. De voedster zal bovendien
vanuit haar nieuwe plek gekoppeld worden aan
een ram die speciaal voor dat doel komt logeren.
Na een week is ze voldoende hersteld om te
kunnen koppelen. Ik zie nog wel hetzelfde
dominante gedrag als zij vertoonde naar haar
lampreien toe, maar de koppeling gaat heel goed.
Een kleine twee weken na haar operatie vertrekt
ze met haar nieuwe man naar haar nieuwe huis.
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Bij de rest keert de rust weer nadat moeders uit de ren is gehaald. De ochtend nadat de moeder haar
jongen heeft verstoten, kunnen de jongen met de A-status naar DOA.
15 weken – Castratie van de laatste ram. Ik kan zelf niet goed voelen of de ballen voldoende zijn
ingedaald. Gelukkig blijkt bij de dierenarts dat ze voelbaar zijn en gaat de operatie door.

10. BIJLAGE Bijvoeding vanaf geboorte
Als de voedster niet kan of wil voeden, dan is bijvoeding vanaf de geboorte noodzakelijk. De eerste
24 uur krijgen ze een elektrolytoplossing. Dit is O.R.S., zelf aan te maken en 24 uur in de koelkast te
bewaren).
Voedingsschema O.R.S.
O.R.S.
Melk
100%
geen
2/3
1/3
3 uur later
1/2
3 uur later
1/3
Daarna volg melkschema
PM: ‘s nachts geen voeding

Voedingsschema melk
Gewicht Leeftijd
50 gram
2 dgn
60 gram
3 dgn
70 gram
4 dgn
80 gram
5 dgn
90 gram
6 dgn
100 gram 1 week
150 gram 2 wkn
200 gram 3 wkn
300 gram 4 wkn
350 gram 5 wkn
400 gram

Frequentie
1e 24 uur,
elke 3 uur
Na 24 uur
3 uur later
3 uur later

Hoeveel
2-3 ml
3,5 ml
3-4 ml
4,5 ml
5,5 ml
7-8 ml
10 ml
12 ml
15 ml
15-17 ml
stoppen

Frequentie
3x per dag
3x per dag
3x per dag
3x per dag
3x per dag
3x per dag
2x per dag
2x per dag
2x per dag
1x per dag

De lampreien hebben na de O.R.S. melk nodig die vet en eiwitrijk is. Een mix van Multi-melk en KMR
komt het best in de buurt van de moedermelk. Bovenstaande tabel is gebaseerd op deze melkmix
voor een middenslag konijn (2,5 kilo). Een dwerg zal wat minder drinken, een Vlaamse reus wat
meer. Bij DOA is het gebruikelijk om alleen Kittenmilk te geven (Royal Canine). Hieronder
gebruiksaanwijzing. Voor lampreien kun je de verhouding 1 op 1 aanhouden.

Aanvullende informatie:
-

Weeg de lampreien in de ochtend voor je gaat voeden.
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-

-

-

-

Gaat de lamprei rochelen, wacht dan niet af maar ga meteen naar een dierenarts voor antibiotica
(bijvoorbeeld Novadox).
De eerste drie tot vier dagen moeten de lampreien na het voeden geholpen worden met het
plassen. Keutelen doen ze direct zelf. Als je de konijnen op een lichte handdoek hebt liggen, dan
zou je mooie droge keuteltjes zien.
Aanmaken van de melk:
o 1 deel melkpoeder van Royal Canine kittenmilk op 1 deel water. Goed roeren!
o Of: 3 delen Multi-milk en 1 deel KMR. Poeders goed door elkaar roeren en dan 5 delen
water toevoegen. Melk laten afkoelen en in de koelkast 24 uur houdbaar.
o Melk altijd op een temperatuur van 39 graden geven
Ze schijnen de eerste paar dagen iets af te kunnen vallen maar dat mag niet veel zijn. Na
ongeveer een week moeten ze aankomen.
Stap je over op een andere melksoort, meng deze dan eerst met de oude soort: eerste dag 2/3
oude melksoort, tweede dag half om half, derde dag 1/3 oude melksoort, de vierde dag alleen de
nieuwe melksoort.
Voor hulp en advies kun je terecht bij de DOA-dierenarts, of contact opnemen met de
konijnenbaby-expert van Stichting konijnenbelangen.

Lampreien zonder verzorgende voedster
Als de voedster is overleden of agressief is tegen de jongen of de jongen zijn gevonden, én net
geboren zijn, dan is intensieve verzorging nodig. Leg het nest in een plastic bak (toiletje) met een
fleecedekentje als bodembedekking op een rustige plek. De eerste twee weken is een warmtelamp
noodzakelijk. Plaats die 60 tot 65 cm boven de lampreien. Een lichtgekleurde fleecedeken is handig:
dan kun je zien of ze keutelen en al zelf plassen. Een stukje extra fleece gevouwen als holletje kan
prettig zijn: ze kunnen daaronder schuilen als de lamp te warm voor ze is. Zodra ze de lamp niet meer
nodig hebben, kunnen ze naar een groter verblijf met een goede laag hooi als bodembedekker.

11. BIJLAGE Websites
Goede informatie over nestjes en jonge konijnen is te vinden op de websites van:
-

Bunny bunch, bijvoorbeeld Levensloop van een konijn (vanaf geboorte) en Nestje konijnen (met
fotoverslag)
Dierenkliniek Wilheminapark, zoals Als een konijn is geboren
Stichting konijnenbelangen, Het grootbrengen van tamme konijnen met MM en KMR
Het knabbelhuis, Handleiding tamme konijnen (vooral over bijvoeren en ziektes)
Melk voor dieren, Tam konijn met de hand grootbrengen (vooral over melk geven)
Diergeneeskundigcentrum, Voortplanting konijn
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