Informatie voor baasjes van konijnen met Megacolon
Wat fijn dat je een konijn adopteert dat megacolon heeft! Konijnen met megacolon kunnen een
goed leven hebben als het baasje medicatie geeft en weet waarop te letten om te bepalen of de
medicatie afdoende is. Deze informatie helpt je daarbij.

De ziekte Megacolon
Megacolon is een pijnlijke darmziekte. De peristaltiek
van de dikke darm werkt bij deze ziekte onvoldoende,
vermoedelijk omdat zenuwuiteinden daar ontbreken of niet goed werken. De darminhoud
beweegt veel te traag door de darmen en het hoopt op, met als gevolg dat de darm uitrekt en
gasvorming optreedt. Dat is heel pijnlijk.

Symptomen van Megacolon
Megacolon kun je vaak herkennen aan de keutels: het konijn heeft altijd of af en toe ovale
keutels of keutels van verschillende grootte. Ook poepvegen of poepvlekken of diarree samen
met normale keutels kunnen een indicatie zijn. Soms zie je ook een uitpuilende buik. Een konijn
met megacolon heeft regelmatig buikpijn. Symptomen van pijn zijn
bijvoorbeeld: telkens gaan verliggen, opeens angstig of agressief
(zonder echte reden), niet (alles) eten, samengetrokken bek.
Megacolon komt veel voor bij konijnen met een witte vacht met
donkere zwarte, bruine of grijze vlekjes. Meestal hebben ze ook een
vlindervormige tekening rondom de neus. Bij dit soort konijntjes is
de aandoening erfelijk (zogenaamde Charlie-konijnen) en het gevolg
van verkeerd fokken. Deze konijnen worden doorgaans niet ouder
dan zes jaar.

Diagnose
Megacolon kan alleen worden vastgesteld met een röntgenfoto. Het is een hele specifieke
ziekte, die niet altijd bekend is bij dierenartsen. Daarom is het belangrijk om een konijnkundige
dierenarts te zoeken, die een röntgenfoto kan
maken en kan beoordelen. Hiernaast vind je
QR-codes naar lijsten van konijnkundige
dierenartsen (van bunnybunch.nl en konijnen.nl).
Vraag vooraf of ze ervaring hebben met het
herkennen van megacolon op de foto.
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Je kan ook proberen of de DOA-dierenarts plek heeft. 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.

Medicatie
Het konijn kan een goed leven hebben met dagelijkse medicatie voor de rest van zijn leven. Bij
konijnen die de genetische variant hebben kan het zijn dat de dosering langzaam moet worden
verhoogd. Die medicatie kan gewoon over de brokjes. Hoeveel het konijn nodig heeft, is een
kwestie van uitproberen tot het konijn normale ronde keutels heeft en geen symptomen van
pijn meer vertoont. Meestal bestaat de medicatie uit een combinatie van Laxatract, Cisaral
en/of Emeprid. Laxatract zorgt voor een soepele darminhoud, Emeprid en Cisaral stimuleren de
lediging van de maag respectievelijk de darmen. Bij de meeste konijnen is medicatie twee keer
dag voldoende. Soms is drie keer per dag nodig. Die medicatie kan dan over een gezond snackje
of eventueel een stukje gedroogd brood worden gegeven.

Eten en drinken
Een konijn met megacolon is doorgaans gebaat bij veel hooi eten. Vezels stimuleren de
darmwerking. Grof hooi als Timothee hooi leidt vaak tot mooie ronde keutels en heeft dus een
goede werking, maar ook gewoon hooi is heel geschikt, zolang ze er maar goed van eten!
Geef het konijn ook veel groente. De vezels en het vocht in de groente ondersteunen de
doorvoer van het voedsel. Als het konijn niet aan groente
gewend is, kun je het langzaam opbouwen. Pas op met
suikers, zoals konijnensnoepjes, fruit, maar ook wortel.
Suiker werkt gasvorming in de hand, en sommige
megacolonkonijnen krijgen daar enorme buikpijn van.
Datzelfde geldt voor koolgroente en sla, want ook dat is
lastig verteerbaar. Wat wel kan, is een beetje van het groen van paksoi, chinese kool, radijs,
boerenkool en een klein roosje broccoli (postzegelformaat). Veilige groenten zijn andijvie en
witlof. In aanvulling daarop kun je denken aan een paardebloemblad, een stukje venkel, dun
plakje komkommer, paar blaadjes spinazie, wat takjes verse kruiden als koriander, munt, dille,
peterselie, salie, etc. Smalle weegbree is een echte aanrader. In de zomer kun je het zelf plukken
(wel altijd heel goed wassen), maar je kan ook gedroogde weegbree kopen. Weegbree
stimuleert de darmwerking.
Natuurlijk geef je je konijn dagelijks vers water en een goede brok, zoals Science Selective of
Beaphar care+ of een andere uitgebalanceerde biks. Geef ze
niet teveel: brok is minder vezelrijk dan hooi of groente en als
ze vol zitten van de brokjes eten ze minder hooi. Wel even in
de gaten houden of ze op gewicht blijven, anders toch iets
meer geven.
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Rennen, springen en binkies maken
Beweging is voor een konijn met megacolon enorm belangrijk, omdat dit de darmen stimuleert.
Zorg voor een verblijf van minimaal 5 vierkante meter waar ze dag en nacht kunnen rennen. Het
maakt niet uit of dat binnen of buiten is. Is je konijn van nature wat lui, probeer hem dan uit te
dagen met voerspelletjes en graafmogelijkheden. De meeste konijnen hebben een voorkeur
voor bepaalde activiteiten, dus probeer verschillende dingen uit. Door af en toe de ren anders in
te richten, zal je konijn steeds opnieuw op ontdekkingstocht moeten gaan en dus bewegen.

Eerste hulp bij problemen
Als het konijn niet wil eten, zorg dan dat het wél zijn medicatie
binnenkrijgt, want de medicatie is dan juist heel belangrijk! Je kan de
medicatie in het bekje spuiten. Hier vind je een filmpje (klik hier of scan
de QR-code) van hoe je een konijn dwangvoert, met medicatie gaat dat
op dezelfde manier. Tijdens het toedienen van de medicatie is het
belangrijk om zoveel mogelijk stress te vermijden. Hoe rustiger,
geduldiger én kordater jij bent, hoe beter het zal gaan. Neem ook direct contact op met een
konijnkundige dierenarts, zodat je een goede diagnose en daarmee de juiste medicatie en
instructie krijgt. Het is belangrijk dat je konijn niet teveel afkoelt. Leven je konijnen buiten, haal
ze dan samen naar binnen als het buiten koud is.

Baasje met Benefits
Een baasje dat een konijn met megacolon adopteert, geven we vanuit DOA graag wat extra’s
mee.
➢ Kom je met dit konijn bij onze dierenarts, dan kost dat maar 20 euro per consult
(wijzigingen voorbehouden).
➢ Bij megacolonklachten krijg je 25% korting op alle behandelingen, onderzoeken, medicatie
en preventieve middelen die gerelateerd zijn aan megacolon.
Voor de zekerheid vermelden we nog dat DOA geen dierenartskosten of voer- en
medicatiekosten gemaakt bij derden vergoed, ook niet bij spoed.
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