Informatie voor konijnenbaasjes: terug voor sterilisatie
Wat fijn dat je een konijn bij DOA hebt geadopteerd. Het vrouwtje dat
je hebt geadopteerd was nog te jong voor sterilisatie. Daarom vragen
we je met klem om daarvoor terug te komen. We leggen hier uit
waarom, en hoe je goed voor je konijn zorgt voor en na de operatie.

Waarom sterilisatie een leven kan redden
Natuurlijk is een belangrijke reden voor sterilisatie het voorkomen
van nog meer tamme konijnen. Als je ziet hoeveel dieren in ons asiel
belanden, dan snap je waarom. Maar misschien nog wel belangrijker is dat veel
ongesteriliseerde konijnen rond het zesde levensjaar tumoren of andere
problemen in de baarmoeder krijgen. Soms ontdek je dat te laat en is
opereren niet meer mogelijk. En sowieso is een operatie voor een wat
ouder konijn ingrijpender dan voor een jong konijn. Tot slot komt sterilisatie de band tussen de
konijnen vaak term goede, omdat het vrouwtje minder last heeft van hormonen. Alle reden dus
om je konijn terug te brengen naar DOA voor sterilisatie.

Afspraak voor sterilisatie
Vrouwtjes kunnen vanaf 6 of 7 maanden gesteriliseerd worden. De sterilisatie van jouw konijn is
rond die leeftijd ingepland bij de DOA-dierenarts. Die datum krijg je mee bij de adoptie. We
verwachten dat je op die dag je konijn om 9.00 uur brengt. Je kan haar dan vanaf 14:00 uur
weer ophalen. Mocht die dag je niet uitkomen, bel dan even met de dierenarts. Onze dierenarts
is bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 10:00 - 10:30 uur en tussen 15:00 - 15:30 uur via het
algemene nummer, 020 - 740 22 22.

Voorbereiding op de operatie
Op de dag van de operatie geef je je konijn brokjes, hooi een
groente zoals normaal. Je kan eventueel een druppel Bach
bloesem (voor dieren) in de nek geven, of iets anders doen dat je konijn ontspant. Voor en na
de operatie zit je konijn in het reismandje, je wil dat natuurlijk zo comfortabel mogelijk maken.
Vouw een grote handdoek op maat en leg die op de bodem, zodat ze op reis en na de operatie
niet uit kan glijden. Doe er geen hooi of waterbakje in. Zorg dat je de favoriete groenten,
kruiden en snacks van je konijn in huis hebt. Neem daar wat van mee in een
zakje/wegwerpbakje met de naam van je konijn erop.
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Als je konijn straks thuiskomt kan het nodig zijn om haar apart te zetten van haar vriendje. Je
kunt dit zelf het beste inschatten. Denk je dat je
andere konijn achter haar aan gaat rennen, dan is
het beter om ze apart te zetten. Bij voorkeur zo dat
ze wel bij elkaar kunnen zitten, maar dan met een
hekje ertussen. Dit maakt herkoppelen straks
gemakkelijker. Zorg dat ze een fijn schuilplekje
heeft, want dat is extra belangrijk als ze zich niet
lekker voelt. Leven je konijnen buiten en is het
koud, maak dan een tijdelijk verblijf binnen.
Je kan ook al een stukje brood lagen drogen, om
straks te gebruiken om de medicatie te geven.

Thuiskomst
Je konijn zal bij thuiskomst nog slaperig zijn en wankel op de pootjes. Zet de reismand in de ren
en doe het deurtje open. Laat haar zelf bepalen wanneer ze naar buiten komt. Pak haar niet op,
dan kun je haar ook niet per ongeluk pijn doen. Je konijn heeft een ingrijpende operatie gehad,
het duurt gemiddeld een week voor ze grotendeels is hersteld. Voor goed herstel zijn drie
dingen belangrijk:
1. Warmte. Een konijn dat is geopereerd heeft zelf even wat minder energie om zich warm
te houden. Zorg daarom dat ze op een warm, tochtvrij plekje zit. Je hoeft de
kamertemperatuur daarvoor niet op te stoken. Leg een fleecedekentje over een
handdoek en hang een handdoek of fleecedekentje over een renhekje zodat ze daar
onder kan gaan zitten als ze wil. Check af en toe even of ze warm is: leg je vinger in haar
nek (het holletje achter haar kop). Als dat warm voelt, dan gaat het goed.
2. Eten. Het is belangrijk dat je konijn weer snel eet, zodat de darmen op gang blijven. Eet
ze niet, dan kan het nodig zijn om haar apart te zetten, zodat de lekkere hapjes niet door
de ander worden opgegeten.
3. Rust. Het is belangrijk dat je geopereerde konijn de eerste week niet hoeft te rennen,
zodat haar buikwond kan genezen. Als ze te vroeg meer beweegt dan ze zelf wil, dan heb
je kans dat er intern littekenweefsel ontstaat waar ze de rest van haar leven last van
heeft. Dit zal jij vermoedelijk niet zien, maar zij wel voelen.

Medicatie
Je krijgt van de dierenarts spuitjes mee met medicatie en instructie wanneer je dat moet geven.
Meestal is dat:
- dezelfde avond Emeprid en Laxatract, beide bevorderen de darmwerking.
- volgende ochtend: Emeprid en Laxatract, én pijnstilling
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die avond: nog een keer Emeprid en Laxatract. Dit is om de darmen weer op gang te
brengen.
Daarna hebben de meeste konijnen geen medicatie meer nodig. Test even of ze al brokjes wil
eten. Als dat zo is, dan kun je de medicatie over de brokjes spuiten. Anders kun je testen of ze
een stukje droog brood of iets anders aanneemt. Dan kun je de medicatie daarover spuiten. Wil
ze bijna niets eten, dan zul je de medicatie in het bekje moeten geven. Eet ze helemaal niets,
dan moet je ook dwangvoeren. Blijft ze een dag of twee na de operatie slecht eten, dan heeft ze
vermoedelijk nog pijn. Neem dan voor overleg even contact op met de dierenarts.

Medicatie dwangvoeren
Als het konijn niet wil eten, zorg dan dat het wél haar medicatie binnenkrijgt, want de medicatie
is dan juist heel belangrijk! Je kan de medicatie in het bekje spuiten. Hier
vind je een filmpje (klik of scan de QR-code) van hoe je een konijn
dwangvoert; met medicatie gaat dat op dezelfde manier. Tijdens het
toedienen is het belangrijk om zoveel mogelijk stress te
vermijden. Hoe rustiger, geduldiger én kordater jij bent, hoe
beter het zal gaan. Om dit te doen, moet je haar
vermoedelijk toch oppakken. Doe dat extra voorzichtig, met 1 hand onder het
kontje en 1 hand op de borst bij de voorpoten. Hier vind je een voorbeeld.

Herkoppelen
Als je konijnen niet samen hebben gezeten, kun je ze na een week herkoppelen. Maak ergens
een neutrale ren op een plek waar geen van beide nog is geweest. De ren is bij voorkeur iets van
drie vierkante meter, en bevat een waterbak, toilet en schuilplek, allemaal schoongemaakt met
azijn en zo ontdaan van geuren. Zorg dat je de tijd hebt, want in het begin zul je er waarschijnlijk
bij moeten blijven. Gooi in het midden wat lekker kruidenhooi of heleboel andere hele kleine
hapjes. Ga met je konijnen in de ren. Spreek ze positief toe, probeer veel te aaien, en als ze bij
elkaar zitten, tegelijk te aaien. Geef ze positieve ervaringen. Kom snel tussenbeide als ze gaan
vechten. Met een ovenwant bescherm je je eigen handen. Zijn ze niet al te vriendelijk tegen
elkaar, dan kun je proberen of het helpt als je ze samen in een reismandje doet, waarmee je dan
even door het huis loopt. Zo nemen ze elkaars geur meer aan, en door de stress zoeken ze vaak
steun bij elkaar. Als het niet lekker gaat, probeer het dan gewoon over een paar dagen nog een
keer. Lukt het dan nog steeds niet, neem dan contact met ons op voor advies.
(katten@doamsterdam.nl).
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