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Tip #2
Plaats de dieren bij thuiskomst 

onmiddellijk in de nieuwe 
huisvesting en geef ze enkele
dagen de tijd om hun nieuwe 

omgeving te ontdekken en 
de stress van de reis 

te verwerken.

Tip #1
Bij de aanschaf van je konijn(en) 

koop je best onmiddellijk een 
transportkist om hen in te 

vervoeren naar huis én 
later naar de dierenarts.
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Voor je een 
konijn koopt

Stof tot nadenken
Konijnen zijn sociale dieren, daarom is het aan te raden om minstens 
2 konijntjes samen te plaatsen. Kies je voor een grotere groep konijnen, 
dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor 3 koppels of 1 ram met meerdere 
voedsters.  

Ik wil maar één konijn; welk geslacht neem ik dan het beste? Als je kiest 
voor een mannetje is het na castratie eenvoudiger om hier een vrouwtje 
bij te plaatsen. Kies je voor een vrouwtje dan is dit nadien moeilijker om 
hier een konijn bij te plaatsen omdat zij vaak territoriaal zijn en hun gebied 
willen verdedigen tegen indringers. 

Tips



Voeding

 Hooi

De voeding van een konijn bestaat uit 3 pijlers:

Een konijn is een herbivoor en moet dus onbeperkt hooi ter beschikking hebben. 
Het zorgt voor een gelijkmatige slijtage van het gebit, wat noodzakelijk is omdat 
de tanden van een konijn gemiddeld 2 mm per week groeien én het is belangrijk 
voor de spijsvertering. 

Het is aan te raden om af en toe van hooi te wisselen. Gebruik bijvoorbeeld al 
eens hooi met kruiden, timothy, gedroogde wortelstukjes of goudsbloem. 



Voeding

             Complete korrels of muesli

Deze korrels of muesli zorgen voor alle andere voedingsstoffen die een 
konijn nodig heeft, maar die niet aanwezig zijn in hooi, kruiden en groenten.

Rabby Breed

  b
evat

   bevat

> Voor voedsters en 
  jongen tot 6 maanden

Rabby Breed
is een smakelijke korrel met enkel natuurlijke ingrediënten.
Deze korrels worden koudgeperst zodat er geen vitamines en 
mineralen verloren gaan. Dit heeft ook een positieve invloed op 
de vertering van het voer. 

Bevat?
- probiotica om darmflora en immuunsysteem te stimuleren;
- hoog vezelgehalte voor een vlotte spijsvertering;
- kruiden met gunstige invloed op de algemene vitaliteit;
- grote verscheidenheid aan verteerbare eiwitten;
- noodzakelijke vitaminering voor een goede ontwikkeling;
- geen kleurstoffen of chemische aroma’s;
- alfalfa (luzerne) based.

Zorgt voor?
- een gezonde melkproductie bij de voedster;
- boost van het afweersysteem;
- sneller voldaan gevoel zonder vervetting;
- een goede algehele ontwikkeling.

Voor?  
- drachtige en zogende voedsters;
- opgroeiende jongen tot 6 maanden.
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Voeding

Rabby Balance
> Hoog vezelgehalte
> Bevat kruiden

Alfalfa based

Rabby Mix
> Met groenten

Rabby Balance
is een smakelijke korrel met natuurlijke ingrediënten. Deze korrels 
worden koudgeperst zodat er geen vitamines en mineralen verloren 
gaan. Dit heeft ook een positieve invloed op de vertering van het voer. 

Bevat?
- hoog vezelgehalte voor een vlotte spijsvertering;
- kruiden met gunstige invloed op de algemene vitaliteit;
- alle nodige vitamines volgens de behoefte van deze dieren;
- laag suiker- en vetgehalte;
- geen kleurstoffen of chemische aroma’s;
- alfalfa (luzerne) based.

Zorgt voor?
- vitale dieren in adolescentieperiode;
- sneller voldaan gevoel zonder vervetting.

Voor?  
- jongen vanaf 6 maanden;
- rammen en voedsters in rustperiode.

Rabby Mix
is een smakelijke muesli van natuurlijke ingrediënten.
Deze mengeling van onder andere johannesbrood, zonnepitten, 
granen en groenten zorgt voor de nodige variatie in het rantsoen.

Bevat?
- hoog vezelgehalte voor een vlotte spijsvertering;
- alle nodige vitamines volgens de behoefte van deze dieren;
- geen kleurstoffen of chemische aroma’s. 
- alfalfa (luzerne) based.

Zorgt voor?
- vitale dieren in adolescentieperiode;

Voor?  
- jongen vanaf 6 maanden. 7



Voeding

            Kleine extraatjes

Konijnen genieten graag van kleine extraatjes zoals groenten, kruiden of fruit. 
Let wel op dat het geen of niet veel toegevoegde suikers en kleurstoffen bevat. 
Ook takjes van wilg of hazelaar zijn goed voor de gezondheid en gaan verveling tegen.

Welke verse groenten, kruiden en fruit zijn goed voor een konijn?*

*Spoel af om pesticiden te vermijden. Voederen in beperkte mate, afwisselend en opbouwend.

munt

andijvie

witloof

tijm

wortelkruid

watermeloen

oregano

komkommer

citroenmelisse

bessen



Supplement

Ter bevordering van de verharing
Konijnen verharen tot wel vier keer per jaar; twee keer een grote verharing en 
twee keer een kleinere. De grote verharing kan tot wel 6 weken duren dus 
dit vraagt dan ook erg veel energie van het konijn. De duur van verharing 
kan ingekort worden door lijnzaadolie toe te voegen aan het voer. Waarom 
lijnzaadolie en geen lijnzaadbrokjes? Lijnzaadolie is puur en geeft een beter 
resultaat. 

   In de ruiperiode kan er ook verstopping 
   van het maag-darmkanaal ontstaan 
   doordat ze zich likken tijdens de wasbeurt. 
   Lijnzaadolie zorgt voor een betere darm-
   transit en het werkt tegen verstopping 
   maar ook tegen diarree. 

Rabby Linseed Oil
Het is een plantaardig product dat rijk is 
aan vitamine E en omega-3-vetzuren. 
Deze aanvulling is nodig om de balans 
tussen omega-3 en omega-6 te bevorderen. 
Dit draagt namelijk bij tot een positief 
effect op vacht, immuniteit en spijsvertering.

Tip
Voeg enkele takjes verse munt en/of tijm 
toe in de fles lijnolie om het nog smakelijker te maken.  
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Huisvesting

Binnen
Voorzie een ruime kooi van minstens 1,20m lang en laat ze dagelijks even vrij rond-
lopen in huis. Nog beter is een permanente ren zodat ze altijd kunnen rondhuppelen. 
Let wel op met kabels! Als je jouw konijn(en) enkel in de winter binnenhoudt, mogen 
deze pas terug in het voorjaar (als de min. temperatuur minstens 10°C is) buiten om 
ziekte te vermijden. 

Buiten
Voorzie een ruim hok met voldoende loopruimte. Hier geldt de leuze: meer is beter.
Enkele andere belangrijke punten: zorg voor bescherming tegen indringers, voldoende 
schaduw (en dus bescherming tegen de zon) en zorg ook voor beschutting tegen wind 
en regen. Voorzie bijvoorbeeld een plaatje uit plexiglas voor de tralies.

Konijnen kunnen beter tegen de koude dan tegen de warmte. Voorzie daarom in 
de zomer ook afkoeling. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een marmer blokje 
waar ze op kunnen liggen of een bevroren fles water (in een handdoek gerold).

Speelgoed
Konijnen zijn van nature nieuwsgierige en speelse dieren. Voorzie dus telkens een 
speeltje en wissel regelmatig af. Enkele voorbeelden; tunnels, bruggetjes, speelballen 
(eventueel met hooi in), knaagstokjes, ... maar je kan ook zelf speeltjes maken met 
wc-rolletjes en kartonnen dozen.
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Gedrag

Algemene tips
Konijnen blijven ook prooidieren. Maak daarom 
nooit te veel lawaai, praat er zachtjes tegen en 
loop er nooit achter om ze te vangen. Maar ga 
bijvoorbeeld op ooghoogte communiceren 
met je konijn of op de grond zitten. Wacht tot 
ze naar je toekomen en laat ze aan je hand 
snuffelen voor je ze aait. Neem je konijn ook 
niet zomaar op maar altijd met één hand onder 
de buik en de andere ter ondersteuning onder 
de achterste poten.

Konijnentaal
Konijnen communiceren vooral met hun lichaam. Hieronder enkele voorbeelden 
en hun betekenis:

Op achterpoten staan 
en rondkijken: ze 

scannen de omgeving op 
mogelijk gevaar.

Plots op hun zij vallen 
en languitgestrekt liggen: 

ontspanning.

Zijsprongen maken en 
rondrennen: ze voelen zich 

geweldig in hun vel.

Ritmisch stampen met 
de achterpoten: ze zijn 

ontevreden of waarschuwen 
voor gevaar.

Tandenknarsen:
uiting van genot

maar ook vaak van pijn
indien de oren plat liggen.

Een duwtje geven met 
zijn neus: begroeting 
of aanzet tot aaien. 
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Hygiëne

Strooisel
Er zijn verschillende soorten bodembedekking beschikbaar: houtkrullen, stro, 
hennepstrooisel, ... . Welke kies je dan? Dat is voornamelijk een persoonlijke keuze, 
als het maar stofvrij is. Hennepstrooisel absorbeert meer dan houtkrullen. Stro is 
zeer geschikt in de winter als “extra” bodembedekking zodat konijnen hier een 
warm nestje in kunnen maken. 

Zindelijk maken
Een konijn zindelijk maken is niet zo moeilijk. 

Stap één: voorzie een toiletje en vul dit met strooisel. Let er wel op dat je een 
ander strooisel gebruikt als in het hok zodat het konijn een onderscheid kan 
maken. Gebruik geen kattenbakvulling want dit kleeft aan de pootjes en komt 
bij het wassen terecht in het darmstelsel met verstopping tot gevolg. 

Stap twee: leg alle keutels en natte plekjes in dit toilet. 
Het konijn zoekt deze plekjes telkens op om opnieuw 
zijn behoefte te doen en zal zo na een tijdje zijn 
behoefte in het toilet doen. 
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Hok/kooi en toebehoren reinigen
Maak het hok minstens één keer per week volledig schoon en bestrooi de 
bodem met Rabby Hygienic Pow(d)er. Dit is een natuurlijk poeder dat eenvoudig
in gebruik is en tal van voordelen biedt:

- voorkomt de ontwikkeling van bacteriën;
- reduceert de vrijmaking van ammoniak;
- heeft vocht- en geurabsorberende eigenschappen;
- dringt de ontwikkeling van vliegenlarven sterk terug;
- geen irritatie op huid en slijmvliezen.

Ideaal dus voor je binnen- of buitenhok!

Tip
In de zomer is het aangeraden om de uitwerpselen dagelijks te verwijderen en 
Rabby Hygienic Pow(d)er om de 3 dagen bij te strooien op vervuilde plaatsen.

Eet- en drinkgerei moet ook regelmatig gereinigd worden en zorg 
dagelijks voor vers water.

Hygiëne



Medisch

Vaccinaties
Er zijn een drietal dodelijke virussen waar konijnen (half )jaarlijks een vaccin voor 
moeten krijgen; myxomatose, RHD 1 en RHD 2. Deze virussen worden voornamelijk 
verspreid door stekende insecten maar ook via gras, vlooien of contact met andere 
dieren. Er is helaas geen medicatie tegen deze ziekten dus vaccineren is zeker 
belangrijk om besmetting te voorkomen! Ook konijnen die enkel binnen verblijven, 
kunnen besmet raken.

Wanneer vaccineren? Eerste keer op +/- 10 weken en daarna (half )jaarlijks herhalen.

Tanden
Tandproblemen duiken vaak op door foute voeding; te weinig hooi, teveel suiker, ... .
Kies dus kwalitatieve korrels of muesli en stel steeds voldoende hooi ter beschikking. 

Nagels
Laat de nageltjes één keer per jaar knippen bij de dierenarts, 
bijvoorbeeld samen met de inentingen. Er zijn ook speciale 
schaartjes verkrijgbaar om dit zelf te doen. Wees voorzichtig 
zodat je niet teveel afknipt en zo de bloedvaten in de nagel raakt. 

Vacht
Borstel je konijn(en) af en toe, vooral tijdens de verharing. De frequentie is 
afhankelijk van het vachttype; zo dienen langharige konijnen 1 à 2 keer per
week geborsteld te worden.
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Mijn konijn

Naam    ___________________________________________
Geboortedatum  ___________________________________________
Geslacht   ___________________________________________
Ras     ___________________________________________
Kleur/vacht   ___________________________________________
Datum sterilisatie  ___________________________________________
of castratie

kleef hier een foto van jouw konijn

EIGENAAR            KWEKER

NAAM

ADRES

TEL.

E-MAIL
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Behandeling tegen parasieten

DATUM  BEHANDELING                 OPMERKING
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Vaccinaties

  STICKER            STEMPEL            VOLGENDE
  VACCIN            DIERENARTS           KEER

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden
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Vaccinaties

  STICKER            STEMPEL            VOLGENDE
  VACCIN            DIERENARTS           KEER

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
     RHD 1+2 
     Controle nagels
     Controle tanden

Datum _________
     Myxomatose
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     Controle nagels
     Controle tanden
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Nota’s

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

19

Mijn konijn



Staatsbaan 100 - 3460 Bekkevoort
T +32 (0)13/77 13 58 - wim@mijten.be

Heb je vragen of wens je meer informatie?  
Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Een verkooppunt in de buurt of
online bestellen? Ga naar www.mijten.be


