
Verzorging 
 Langharige konijnen dagelijks borstelen 

en elke twee maanden knippen 

 Kortharige konijnen in de rui wekelijks 
borstelen 

 Dagelijks de kont van het konijn 
controleren op reinheid 

 Minimaal elk half jaar de nagels (laten) 
knippen 

 Maandelijks de tanden controleren, let 
op aansluiting van de boven- en 
ondertanden en geen haken op de kiezen 

 Jaarlijks vaccineren  

Huisvesting 
 Konijnen moeten gehouden worden met minimaal één andere 

soortgenoot 

 Een hok moet minimaal 0,3m2 per kilo lichaamsgewicht zijn. 
Voor twee konijnen van 3 kilo is een hok dus 2 x 3 x 0,3 = 1,8m2, 
dus 100 x 180 cm. 

 Het verblijf mag niet toegankelijk zijn voor roofdieren 

 Er moeten genoeg mogelijkheden voor het konijn zijn om zich 
terug te trekken en te rusten 

 Zorg voor geschikte bodembedekking zoals stro, vlas of 
hennepvezel 

 Het hok mag nooit in de volle zon staan en er moeten 
voldoende schuilmogelijkheden zijn tegen regen 

  

Interactie 
 Zorg voor voldoende rust op een dag, in ieder geval na elke 

activiteit 

 Het konijn moet zich altijd kunnen terugtrekken uit het contact 
met cliënten 

 Hanteren; het oppakken van het konijn 
o Eén hand onder de borst en één hand onder het 

achterwerk, til op en leg het konijn tegen het lichaam 
aan 

o Niet aan het nekvel optillen, dit mag wel aan vel tussen 
schouderbladen bij spartelende konijnen, ondersteun 
hierbij wel onder de kont 

Hygiëne  
 Het verblijf moet droog, schoon en 

tochtvrij zijn 
o Elke dag de vieze plekken 

verwijderen 
o Elke week het hele verblijf 

schoonmaken 

 De voerbak en waterbak dienen schoon 
te zijn 

o Elke week geheel schoonmaken 
o Dagelijkse controle op reinheid 

(geen uitwerpselen e.d. in de 
bak) 

 De materialen (borstels e.d.) horen 
schoon te zijn 

  

Gedrag 
 Het kunnen uitvoeren van 

sociaal- en natuurlijk gedrag 
o Spelen met 

soortgenoten 
o Vachtverzorging met 

soortgenoten 
o Graven  

 Geen stereotype gedrag 
vertonen zoals: 

o Knagen aan de tralies 
o Kaalplukken  

 Geen stresssignalen vertonen 

Voeding 
 Onbeperkt water 

 Onbeperkt ruwvoer 

 Aanvullen met krachtvoer naar gewicht, 
ongeveer 20 gram voer per kilogram 
lichaamsgewicht 

 Lik- en knaagstenen zijn ongezond voor 
konijnen 

 De dieren moeten regelmatig groenvoer 
krijgen en/of takken om op te knagen 
zoals wilgentakken of takken van 
fruitbomen 

  

Stresssignalen 
 Ineenkruipen 

 Grote ogen 

 Versnelde ademhaling 

 Vluchten 

 Stampen 

 Knarsetanden 

 Niezen 

 Smal neusje maken 

 Meer keutelen 

 

  



Verzorging 
 Bij langharige konijnen kunnen klitten in de 

vacht ontstaan. Hierdoor kan de vacht 
vervilten en dit doet pijn. Om dit te 
voorkomen moet een langharig konijn elke 
dag geborsteld worden. Ook moet de vacht 
elke twee maanden geknipt worden, omdat 
konijnen oververhit kunnen worden van een 
te lange vacht. 

 Knip de nagels met een speciale nagelschaar 
voor dieren. Voorkom dat er in het leven, 
het vlees, wordt geknipt. 

 Vachtverzorging en nagels knippen kunnen 
bij de dierenarts of in een trimsalon voor 
dieren gedaan worden. 

 Controleer de kont van het konijn dagelijks 
en verwijder vuilheid en ontlasting. Hier 
komen vliegen op af met madenziekte tot 
gevolg. 

 Vaccineer het konijn jaarlijks tegen 
myxomatose en VHD, beide ziektes zijn 
dodelijk en verspreiden zich snel. 

Huisvesting 
 Konijnen zijn groepsdieren. Daarom moeten zij 

met minimaal één andere soortgenoot gehouden 
worden. Dit voorkomt eenzaamheid en zorgt dat 
de konijnen natuurlijk gedrag kunnen uitvoeren. 
Ook blijven ze actiever, waardoor ze minder snel 
dik worden. 

 Niet alle konijnen zijn even makkelijk te koppelen. 
Als je konijnen bij elkaar wilt zetten moeten ze 
vaak aan elkaar wennen op neutraal terrein, of de 
eerste dagen met een stuk gaas ertussen. Een 
mannetje en een vrouwtje gaan het beste samen. 
Castreer in ieder geval het mannetje, maar het 
liefst beide konijnen. Twee mannetjes gaan 
vrijwel nooit samen. Zorg in een grotere groep 
voor meer vrouwtjes dan mannetjes. 

 Zaagsel is geen geschikte bodembedekking. Er zijn 
aanwijzingen dat dit giftig is voor dieren. 

 Voorkom wisselingen in temperatuur. Houdt 
konijnen dus of het hele jaar buiten, of het hele 
jaar binnen. 

  

Hygiëne  
Konijnen zijn vaak zindelijk. Zet een speciaal 
bakje in het hok neer wat het konijn als ‘toilet’ 
kan gebruiken. Verschoon dit dagelijks. Dit 
voorkomt een vuil hok. Een schoon hok is 
belangrijk om vliegen weg te houden. Vliegen 
veroorzaken madenziekte. Zij leggen eitjes 
rond anus van het konijn. Wanneer de eitjes 
uitkomen, eten de larven zich een weg door 
het konijn naar buiten. Dit veroorzaakt 
vreselijke pijn en kan de dood tot gevolg 
hebben. 
 

Interactie 
 Een konijn is een prooidier en slaapt dus heel licht. Zorg er 

daarom voor dat het dier voldoende tijd heeft waarin het 
echt rustig is. 

 Til een konijn nooit op aan de oren of aan het nekvel. 
Ondersteun een konijn tijdens het optillen zoveel mogelijk 
met beide handen. 

 Konijnen vinden het niet prettig om opgetild te worden. 
Voorkom dit dus zoveel mogelijk. Aaien vinden ze vaak wel 
fijn. Laat konijnen zelf naar de mensen toe komen. 

 

Voeding 
 Dunne ontlasting blijft aan de kont plakken. Hierdoor kan madenziekte ontstaan. Daarom is onbeperkt ruwvoer 

heel belangrijk. Dit zorgt voor goede, stevige ontlasting. 

 Onbeperkt ruwvoer zorgt voor een goede darmwerking van het konijn en is heel belangrijk. Als een konijn een 
paar uur niet eet kan hij al overlijden. 

 Een konijn hoort een deel van zijn keutels direct uit zijn kont op te eten. Hier zitten belangrijke voedingsstoffen 
in. Zorg ervoor dat het konijn niet te dik wordt, dan kan hij niet meer bij de keutels. 

 Lik- en knaagstenen zorgen voor blaas- en urinewegproblemen. Geef deze dus niet aan konijnen. 

 Ruwvoer, groenvoer en takken zijn belangrijk. Zij zorgen voor het afslijten van de tanden. 
  


