Basisinformatie voor adoptie na konijnenkoppeling
Wat heerlijk dat je konijn bij DOA komt logeren om een nieuw maatje te vinden! Je konijn zal bij DOA
onder deskundige begeleiding aan een ander konijn worden gekoppeld. Op de website van DOA lees je
hoe dat proces in zijn werk gaat. Terwijl de konijnen bij DOA een band opbouwen, kun jij thuis alvast
voorbereidingen treffen voor de volgende stap: samen naar huis. Dit is noodzakelijk voor een goed
verloop van de overgang van DOA naar huis.
Om ze samen een goed leven te geven, is
het bovendien belangrijk te weten wat ze
nodig hebben. Lees deze informatie
daarom goed door. Ook als je eerder
konijnen hebt gehouden, want er is
inmiddels veel meer kennis over konijnen
dan een aantal jaar geleden.
Zo zorgen we samen voor gelukkige, gezonde konijnen en blije baasjes!

Neutraliseren konijnenverblijf
Het is erg belangrijk dat de konijnen op een zo neutraal mogelijk gebied thuiskomen. Je konijn zal anders
de neiging hebben om het eigen territorium te verdedigen, wat leidt tot ruzie of vechten. Zorg ervoor dat
de toiletjes, het hok of schuilhuisje, de ren, de renhekjes en alle andere items in de ren zoveel mogelijk
schoongemaakt zijn met schoonmaakazijn. Konijnen hebben namelijk een bijzonder goede reuk en
schoonmaakazijn werkt het beste omdat het geurtjes neutraliseert. Het helpt ook als je het
konijnenverblijf iets anders indeelt of net even op een andere plek zet. Zorg ervoor dat het
konijnenverblijf voor de eerste dagen zo'n drie tot vier vierkante meter groot is. Zo voorkom je dat de
konijnen te ver uit elkaar gaan leven, want dat doet hun onderlinge band geen goed. Daarna kun je het
verblijf steeds wat groter maken.
Uiteindelijk laat je ze misschien lekker helemaal los lopen. Konijnen kunnen namelijk meer dan 40 km
per uur rennen. Ze hebben dus veel meer ruimte nodig om te bewegen dan de meeste mensen denken:
minimaal 5 vierkante meter. Als hun verblijf iets kleiner is, dan is het noodzakelijk dat ze elke dag een
aantal uren los mogen rennen. Dit is niet alleen belangrijk voor hun geluk, maar ook voor hun
gezondheid. Wel even alle snoeren uit de buurt houden en als ze buiten rondrennen zorgen dat ze niet
kunnen ontsnappen of ten prooi kunnen vallen aan roofdieren.
Voor een prooidier is het fijn om een schuilplekje te hebben.
Liefst eentje met twee uitgangen. Een doos met twee gaten
erin werkt prima voor binnen. Buiten kun je denken aan een
konijnenhuisje of een laag tafeltje dat aan minimaal twee
zijkanten goed is afgeschermd. Leven je konijnen buiten en
zijn de nachten koud, zorg dan voor goed nachthok met een
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laag stro. Dat houdt ze lekker warm. Zet minimaal twee konijnentoiletjes neer. Konijnen plassen in een
hoekje, dus dat is een logische plek om ze neer te zetten. Het hooi kun je best in een ruifje doen, zodat
ze er niet op plassen. DOA-konijnen zijn gewend om uit een waterbakje te drinken. Dat drinkt
gemakkelijker dan uit een waterfles en zo voorkom je dat ze te weinig drinken. Zet minimaal twee bakjes
neer: mocht er een bakje vies worden, dan is er een reserve drinkplek. En misschien heb je leuke
speeltjes voor ze om de ren mee te versieren.

Reis naar huis
De meeste konijnen ervaren reizen als bijzonder stressvol. Het
beste is daarom om de konijnen samen in een reismandje te
vervoeren. Zo kunnen ze steun bij elkaar zoeken en dit
verstevigt de band. Belangrijk is ook dat konijnen grip hebben in het reismandje. Leg een grote handdoek
een aantal keren gevouwen op de bodem. Een laag kranten met wat hooi of stro, of beter nog een stuk
tapijt of een deel van een deurmat. Natuurlijk probeer je het reismandje zo rustig mogelijk te dragen,
anders zijn ze al misselijk voor de reis is begonnen.
Bij thuiskomst kan de reismand open in het verblijf worden neergezet. De konijnen kunnen dan zelf
bepalen wanneer ze eruit gaan. Dit zorgt voor minder stress.
Wanneer ze thuis zijn, is het fijn als de konijnen eerst even kunnen acclimatiseren voordat de hele buurt
de nieuwe familieleden komt begroeten. De reis naar huis en de andere omgeving zijn twee spannende
gebeurtenissen waar de konijnen eerst even van moeten bijkomen. De meeste konijnen hebben daar wel
een dag voor nodig.

De eerste dagen
Voor veel konijnenkoppels geldt dat ze in een nieuwe omgeving opnieuw gaan bepalen wat de rangorde
is. Ook stellen die al jaren samen zijn, zullen dan opeens weer op elkaar gaan rijden. Bij kersverse
stelletjes gebeurt dit dus meestal ook. Dat is normaal gedrag en niets om je zorgen over te maken. Ze
kunnen bijvoorbeeld gaan vlinderen: om elkaar heen cirkelen om te proberen op elkaar te rijden. Of de
een jaagt achter de ander aan en hapt in de kont. Een paar
plukken haar daarbij verliezen is niet erg. Geef ze even de
tijd voor dit gedrag, de rust keert meestal snel weer terug.
Als ze echt gaan vechten, is het beter om ze even uit elkaar
te halen. Na een cooling down kun je ze weer bij elkaar
zetten, liefst op wat neutraler terrein. Misschien kun je een
kleine ren maken op een andere plek. Daar laat je ze weer
aan elkaar wennen, als het goed gaat, gaan ze weer samen
terug in het konijnenverblijf. Sluit de konijnen de eerste weken niet op in een konijnenhok. Die ruimte is
te klein, waardoor er onderlinge irritaties kunnen ontstaan.

Voeding
Je houdt je konijnen gezond en blij met het juiste voer. Konijnen hebben veel vezelrijk voedsel nodig om
hun gebit en darmen in goede gezondheid te houden. Op het menu staat vooral hooi, daar zitten veel
vezels in. Ook als konijnen gras eten, hebben ze vers hooi nodig. Hooi wordt aangevuld met verse
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groente zoals andijvie, witlof, wortelloof, paardebloemblad, kleine broccoliroosjes, peterselie, smalle
weegbree, en twee keer per dag een beetje brokjes. Koop goede brokjes waar de juiste verhouding aan
vitaminen en mineralen in zitten, bijvoorbeeld Science
Selective. Geef ze een stuk minder dan op de
verpakking staat, anders worden ze snel te dik. Je kunt
konijnen niet zomaar allerlei groente voeren, want ze
hebben een hele kwetsbare spijsvertering! Geef liever
geen kool of snoepjes met veel suiker erin (zoals
wortel), want daar kunnen ze snel een gasbuik van
krijgen en dat is levensbedreigend. Op websites als
konijnen.nl een bunnybunch.nl vind je veel goede
informatie over veilige groenten.

Verzorging en schoonmaken
Check elke dag of het goed gaat met je konijnen. Eten ze hun brokjes en groente op? Zijn de keutels
mooi rond en droog? Gedragen je konijnen zich anders dan normaal, dan is er misschien iets mis (zie het
stukje over gezondheid hieronder). Check ook regelmatig of er poep of urine bij het kontje van je konijn
is achtergebleven. Dat trekt namelijk vliegen aan en daar kunnen ze ernstig
ziek van worden. Hiervoor is het meestal nodig om je konijn op te tillen. De
meeste konijnen krijgen stress als ze opgetild worden. Als prooidier betekent
dat namelijk niet veel goeds. Til ze dus alleen op als het echt nodig is en ga
zelf bij ze op de grond zitten als je ze wilt aaien. Til ze nooit op aan het
nekvel! Klik hier of scan de QR-code om te lezen hoe je een konijn het beste
kunt optillen.
De nagels van een huiskonijn slijten vaak niet genoeg en worden dan te lang.
Dat kan pijnlijk zijn. Knip ze bij zodra ze langer zijn dan de haargrens.Wil je
het niet zelf doen, dan kan de trimsalon of dierenarts je helpen.
Konijnen met een lange vacht zijn gevoelig voor vilt, klitten en viezigheid in
de vacht. Dat doet pijn. Borstel ze daarom minimaal een keer per week. En
ga een keer of vier per jaar naar de trimsalon.
Leven je konijnen buiten, tref dan voorzorgsmaatregelen bij extreem weer.
Konijnen kunnen bijvoorbeeld niet tegen warmte. Als het warmer is dan 24
graden gaat de conditie van je konijn snel achteruit. Klik hier of scan de
QR-code voor tips over wat te doen bij warmte. Je vindt daar ook tips over
nagels knippen en vachtverzorging.
Maak het verblijf minimaal een keer per week goed schoon. Tussentijds ververs je de toiletjes zo vaak als
nodig. Vooral in de zomermaanden is een schoon verblijf belangrijk, omdat bacteriën zich door de
warmte sneller verspreiden.
Het is verstandig om je konijnen eens per jaar te laten vaccineren tegen dodelijke konijnenziektes die
worden overgedragen door insecten. De dierenarts kan dan vaak meteen even je konijn goed nakijken.
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Konijnenziektes
Een konijn zal als prooidier proberen zo lang mogelijk te verbergen dat hij niet fit is. Als je de subtiele
signalen niet herkent, kan het zijn dat je te laat bent. Denk je dat jouw konijn pijn heeft of ziek is, neem
dan direct contact op met een konijnkundige dierenarts. Even
aankijken is bij konijnen geen goede strategie. Leven je konijnen
buiten? Dan kan het verstandig zijn om ze tijdelijk naar binnen te
halen.
Gedraagt je konijn zich anders dan normaal? Dan heeft hij vermoedelijk pijn. Dit zijn belangrijke signalen:
➢ Niet meer eten
➢ Opeens heel veel of juist heel weinig drinken
➢ Geen groenten of hooi eten
➢ Vreemde urine
➢ Hard tandenknarsen
➢ Te veel afvallen
➢ Telkens verliggen en de buik uitrekken
➢ Doffe vacht of juist extreme rui
➢ Lusteloos, opeens angstig of agressief
➢ Zich overmatig poetsen
➢ Samengetrokken bek
➢ Stijf bewegen of verlamde ledematen
➢ Rare keutels (groot, klein, ovaal, veel
➢ Kwijlen, snotneus of tranend oogje
plakpoep of diarree met veel slijm
➢ Scheve kop
Hieronder een overzicht van veel voorkomende ziektes bij konijnen.
Gasbuik en verstopping
Wil je konijn niets meer eten en gaat hij in een ongemakkelijke houding
liggen, onrustig steeds verliggen of juist heel stil zitten? Dan heeft hij vermoedelijk een gasbuik. Dit is
een veel voorkomende doodsoorzaak bij konijnen. Een konijn met veel pijn zal niet eten en als de
oorzaak van de pijn niet snel wordt weggenomen, dan kan een konijn binnen 24 uur overlijden. Een
gasbuik kan ontstaan door stress, verstopping of veel kool eten, sommige konijnen zijn daar heel gevoelig
voor. Ook het eten van veel suikers (wortels, fruit, verkeerde konijnensnoepjes) kan gas veroorzaken. Het
is belangrijk om zo snel mogelijk naar konijnkundige dierenarts te gaan en te starten met de
behandeling.
Verstopping kan ontstaan doordat de darmen te
traag werken. Daar kunnen verschillende oorzaken
voor zijn, zoals te weinig vezels in het voer, stress,
teveel haar binnen krijgen tijdens de rui of
gebitsproblemen. Beginnende verstopping kun je
onder meer herkennen aan de keutels: die worden
steeds kleiner en harder. Het konijn krijgt steeds
minder belangstelling voor eten. Uiteindelijk zal
het konijn niet meer keutelen en dood gaan. Soms
is er een gedeeltelijke verstopping. Het voedsel beweegt wel door de darmen, maar kan makkelijk vast
komen te zitten. Wanneer het konijn dan veel kool of suikers binnen krijgt, kan er te veel gas ophopen en
krijgt het konijn een gasbuik.
Meer informatie over gas en verstopping vind je op bunnybunch.nl en konijnen.nl.
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E. Cuniculi of E.C.
Gaat je konijn opeens heel veel drinken, laat hij zijn plas lopen, is de plas heel helder (als water), houdt
hij de kop scheef, heeft hij evenwichtsproblemen of verlammingsverschijnselen? Dan kan het zijn dat je
konijn E.C. heeft. De parasiet die dit veroorzaakt, kan zich vermeerderen als de weerstand van je konijn is
verlaagd, bijvoorbeeld door stress of door een andere ziekte. Zoek een
konijnkundige dierenarts, zodat je een goede diagnose en daarmee de
juiste medicatie krijgt. Vaak gaan de klachten snel over met medicijnen.
Soms herstelt het konijn niet meer volledig, dan houdt het bijvoorbeeld
een scheef kopje.
E.C. is overdraagbaar via de urine, via de moeder en soms door
inademen, dus krijgt het maatje doorgaans ook medicatie zodra sprake is van een E.C.-aanval.
Weet je al dat je konijn E.C. heeft? Dan kun je uitbraken proberen te voorkomen door preventief een
korte kuur te geven, bijvoorbeeld voorafgaand aan de jaarlijkse inenting.
Gebitsproblemen
Hooi hooi! Een konijn moet onbeperkt hooi kunnen eten. Niet alleen voor een goede darmwerking, maar
ook om het gebit te onderhouden. De tanden en kiezen van een konijn groeien continu. Bij het eten van
hooi slijten ze netjes af. Tenzij sprake is van een aangeboren afwijkende stand van tanden of kiezen. Dan
zal regelmatig af slijpen door de dierenarts noodzakelijk zijn. Indicaties voor gebitsproblemen zijn
kwijlen, minder hooi eten, slecht eten, moeizaam kauwen, afvallen of prut bij de oogjes. Maak snel een
afspraak met de dierenarts!
Veel konijnen zijn te dik!
Kun je de ribben of ruggengraat van je konijn niet makkelijk voelen? Dan
is je konijn te dik. Dat kan komen door verkeerde voeding, zoals
standaard gemengd konijnenvoer en te veel snoep. Of te veel gezonde
voeding: vaak is een derde of de helft van de hoeveelheid die op de verpakking staat genoeg! Of te
weinig beweging: geef je konijnen de ruimte en zorg dat ze meer gaan bewegen. Lees meer over
verantwoord afvallen bij de Bunnybunch.
Maden (oftewel Myiasis)
Vooral konijnen met een vies kontje zijn bij warm kwetsbaar voor maden. Blauw-groene vliegen leggen
eitjes in de vieze vacht, pootjes of wondjes. De maden die daaruit komen, eten zich een weg door de
huis naar de binnenkant van je konijn. Dat gaat heel snel: binnen een dag zie je al schade. Zie je dus deze
vliegen bij je konijn of bij het hok, controleer dan of je konijn kale
plekken of gaatjes in de huid heeft en of je maden ziet. Lusteloos
gedrag kan ook een indicatie zijn. Ga direct naar de dierenarts!
Het is dan belangrijk om maden te voorkomen: zorg dat hok en
konijn niet stinken en dat het kontje van je altijd konijn schoon is.
Heeft je konijn vaak (plak)poep aan het kontje, maak dan dagelijks het kontje schoon en overleg dan met
de dierenarts hoe je dit kunt voorkomen.
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Blaaszand
Door verkeerde voeding kan het konijn blaaszand krijgen. De urine van het konijn is dan stroperig. Je ziet
het terug in de plasbak in de vorm van een witte aanslag. Dit is een overschot aan calcium dat in de blaas
terecht is gekomen en uitgeplast moet worden. Bij aanhoudend blaaszand kan urinebrand ontstaan: het
konijn krijgt stinkende klitterige plukken vacht bij het kontje en aan de
binnenkant van de achterpoten. Blaaszand kan de blaas irriteren
waardoor allerlei blaasproblemen kunnen ontstaan. In ernstige
gevallen moet de dierenarts de blaas schoon spoelen. Door het geven
van speciale brokjes, timothee hooi en calciumarme groente kan
blaaszand over gaan. Voor een konijn dat gevoelig is voor blaaszand,
is het extra belangrijk dat hij altijd genoeg vers water kan drinken.
Snot of een vieze neus
Snot wordt veroorzaakt door Pasteurellabacteriën. Het konijn heeft een vieze
snotneus, vieze voorpootjes en niest. Vaak krijgt hij ook ontstoken ogen en valt
af. Het is heel besmettelijk. Antibiotica kan effectief zijn, maar soms is snot
chronisch. Snot is doorgaans het gevolg van slechte leefomstandigheden. Bij de
meeste tamme konijnen zal een vieze neus dan ook een andere oorzaak hebben, zoals ontstekingen in
het gebit, allergie voor stof of een andere bacterie.
Megacolon
Heeft je konijn ovale keutels, poepvegen, iets dat lijkt op diarree, symptomen van pijn of een uitpuilende
buik? Dan heeft hij misschien megacolon. Dit is een pijnlijke erfelijke darmziekte, die ontdekt kan worden
met een röntgenfoto. Omdat voedsel zich ophoopt in de darmen, ontstaat ook vaak gas in de buik. Dat is
heel pijnlijk. Het konijn kan een goed leven hebben als het dagelijks medicijnen krijgt. Liefst
gecombineerd met een beperking van brokjes en suikers (als in wortel en fruit) ten gunste van vezelrijk
voedsel (hooi en groente). Zo wordt de darmwerking weer normaal en de keutels weer rond. Bij
sommige konijnen is deze aandoening erfelijk (zogenaamde Charlie-konijnen). Deze konijnen worden
doorgaans niet ouder dan zes jaar.
Baarmoederkanker
Een konijnenvrouwtje dat niet is gesteriliseerd krijgt vaak baarmoederkanker. De belangrijkste
symptomen zijn bloed bij de urine en soms pijn. Ook hier is voorkomen beter (en goedkoper) dan
genezen. Het advies is daarom om een vrouwtje te
steriliseren. Doe dat liefst al op jonge leeftijd (tussen de 6
maanden en een jaar): de operatie is dan minder ingrijpend
en het konijn herstelt sneller. Adopteer je een konijn van
DOA, dan is ze al gesteriliseerd. Tenzij ze jonger is dan zes
maanden, in dat geval krijg je een afspraak voor sterilisatie
mee.
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Konijnentaal
Konijnen maken weinig geluid, maar ze praten wel degelijk, vooral met hun lichaam:
➢ Je likken = ik vind je lief
➢ Gekke sprongen en binkies maken en sjezen = ik ben heel blij!
➢ Zachtjes met de tanden knarsen, bijvoorbeeld bij het aaien = ik vind dit heerlijk.
➢ Hard tegen je aan duwen = ik wil aandacht of ga eens even opzij.
➢ Stampen = ik ben het er niet mee eens of (als-ie wat in elkaar gedoken zit: ik ben bang).
➢ Kwispelen = blije opwinding of irritatie, je kan vaak uit de situatie opmaken welke van de twee het is.
➢ Languit op de buik of zij liggen = ik ben relaxt.
➢ Kin wrijven = dit is van mij!
➢ Op het andere konijn rijden = ik ben de baas.
Klik hier of scan de QR-code voor allerlei informatie over konijnentaal,
konijnengedrag, zindelijk maken en meer.

Eén konijn is geen konijn
Een konijn is een echt groepsdier en wil niks liever dan met een soortgenootje samen leven. Overlijdt
een van de twee, dan kan een konijn snel depressief worden. Wacht dus niet te lang met een nieuw
maatje zoeken. Maar konijnen zijn geen allemansvrienden, het
koppelen heeft daarom meer kans van slagen met een
konijnenexpert. Bij DOA hebben we die expertise en er zit vast
een konijn dat bij jouw konijn past. Wil je geen nieuw maatje?
Doe dan afstand van je dier.

Vakantie
Wie zorgt er voor de konijnen als je op vakantie bent? De beste oplossing is om de konijnen lekker thuis
in hun eigen omgeving te houden. Dit levert de minste stress op en is het beste voor de gezondheid van
de dieren. Er moet dan wel elke dag iemand bij de konijnen langs gaan om ze vers water en hooi te
geven. Ook moet deze persoon even blijven kijken of de konijnen zich wel normaal gedragen en goed
eten. Omdat konijnen niet zo snel laten zien dat ze ziek zijn, is het belangrijk dat de oppas de konijnen
een beetje kent en weet waar hij of zij op moet letten. Mocht een oppas nou echt niet lukken dan
kunnen de konijnen naar een pension, bijvoorbeeld bij DOA.
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