WAT WEET JIJ OVER
KONIJNEN?

TEST JE KENNIS

!

Lamprei.

1. Het babyjong van een konijn
heet een...		
		 Lamprei
		 Pup

?

!

		 Kitten

2.		 Een goed dieet voor konijnen
		 bestaat voor 80% uit hooi en gras.		

Waar.

			

Waar				

			

Niet waar

?

!

3. Een konijn kan je het beste alleen
houden, want dan heeft hij minder kans
op gezondheidsproblemen.
Waar

?

Waar

Een konijn heeft behoefte aan veel vezels
en daarom moet hij veel hooi kunnen eten.
Daarnaast mag zijn dieet voor 10-15% uit
groente en kruiden bestaan, voor 5% uit biks
(20 gram per kg lichaamsgewicht) en maar
een paar procent uit fruit en snoepjes.

Zorg ook altijd
voor voldoende vers
drinkwater.

Niet waar.

!

Niet waar

4. Zowel RHD als myxomatose zijn
zeer besmettelijke virusziekten
voor konijnen.

Een jong konijn wordt een lamprei
genoemd, een volwassen vrouwtje
wordt een voedster genoemd
en een mannetje een rammelaar.

Konijnen zijn van nature sociale dieren en
raken gestrest als ze alleen in een hok zitten.
Houd daarom altijd meer dan één konijn
samen. De beste manier om gezondheids-

afspraak te maken bij
de dierenarts voor een
gezondheidscontrole
plus vaccinatie.

problemen bij een konijn voor te zijn,
is door minstens eenmaal per jaar een

Waar.

?

!

Niet waar

Bij konijnen komen twee ernstige,
besmettelijke virusziekten voor waartegen
vaccinatie mogelijk is: myxomatose en RHD.
Van RHD bestaan twee typen virussen:
klassiek RHD (RHDV1) en RHDV2.

dus is het belangrijk
konijnen te beschermen
door middel van
vaccinatie!

Deze ziekten zijn vrijwel altijd dodelijk,

5. RHD bij een konijn herken je direct.

Niet waar.

		 Waar
		 Niet waar

?

!

RHD kan zich zo snel ontwikkelen dat een
konijn overlijdt, zonder dat je ziektesymptomen hebt gezien. De tijd tussen
besmetting en ziekteverschijnselen

(de incubatietijd) is
1 tot 2 dagen voor
RHD1 en 3 tot 5 dagen
voor RHD2.
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6. Myxomatose is het laatste jaar niet
meer voorgekomen in Nederland.

		 Waar

Niet waar.

?

!

		 Niet waar

Muggen en vlooien.

7. Myxomatose wordt voornamelijk 		
verspreid door:

		 Muggen en vlooien			
		 Stro

8. Je kunt een konijn al vanaf
5 weken leeftijd laten vaccineren
bij je dierenarts.

		 Waar
		

?

!

?

!

Niet waar

!

		 Niet waar
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		 Niet waar

BEN JE WIJZER GEWORDEN
OVER DE GEZONDHEID
VAN JE KONIJN?

?

gevaccineerd
worden. Dit kan
al vanaf 5 weken
leeftijd.

!

Zowel myxomatose als RHD kunnen
o.a. worden overgebracht door muggen
en andere stekende insecten zoals
steekvliegen en vlooien, die vanaf de lente
weer actiever worden.

Waar.

10. Het RHD-virus kan je ook via je schoenen
mee naar binnen nemen in huis.		

		 Waar

Als een voedster gevaccineerd is, hebben
haar jongen gedurende de eerste weken
bescherming via maternale antistoffen.
Aangezien deze maternale antistoffen
slechts kortdurend aanwezig zijn,
is het belangrijk dat jonge konijnen

Niet waar.

		 Waar

?

De belangrijkste infectieroute is via muggen
en vlooien. Daarnaast kan een konijn ook
besmet raken met myxomatose na direct
contact met een ander besmet konijn.

Waar.

9. Vaccineren is alleen voor buitenkonijnen
belangrijk, omdat een konijn dat binnen
gehouden wordt, geen myxomatose
?
of RHD kan krijgen.

?

Helaas overlijden er in Nederland nog
jaarlijks zowel wilde konijnen, als binnenen buitenkonijnen aan myxomatose.

!

De twee virusvarianten die RHD veroorzaken,
worden verspreid via insecten, vogels,
besmette bodembedekking, gras of direct
contact, maar je kan het virus ook meenemen
aan je schoenzolen. RHD-virussen kunnen
maandenlang actief blijven in de omgeving.

Kijk voor meer informatie
en leuke tips en weetjes op

!

www.knijnisking.nl

!

