
  

 

 

 

 

 

 

Uw dier is uw zorg en 
verantwoordelijkheid! 
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Verzorging van Verzorging van Verzorging van Verzorging van konijnenkonijnenkonijnenkonijnen    

Konijnen zijn sociale dieren en worden 
daarom vaak als huisdier gehouden. 
Maar denk niet dat een konijn veel 
minder verzorging vereist dan een 
hond, kat of vogeltje. Een konijn heeft 
misschien geen bad nodig, maar dat wil 
niet zeggen dat het alleen blijft bij het 
geven van eten en drinken. 
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Wat absoluut niet mag: 

 

- Een konijn mag absoluut geen 
aardappel of andere aardvruchten 

- Geef je konijn niet te veel 
zoetigheid, absoluut geen chocola 

- Geef je konijn geen beschimmelde 
of bespoten groenten 

- Sla je konijn nooit 
- Een konijn mag niet opgetild 

worden aan de oren. Grijp het aan 
het nekvel en zet vervolgens je hand 
onder de bips ter ondersteuning. 

 
Naast het dagelijkse voer en gras lust 
je konijn natuurlijk ook wel eens wat 
lekkers. Enkele konijnensnacks: 
rozijnen, havermout, beschuitjes, 
takje soepgroente, vers stukje fruit 
(tomaat, appel, bacove) of een 
snackreep uit de petshop. Let wel: 
geef niet teveel zoet aan je konijn, 
want dat is niet goed voor hem.  
 

Wat een konijn elke dag nodig heeft: 

 
- Vers drinkwater 
- Vers voer en gras (een konijn eet bijna de 

hele dag) 
- Aandacht (een lief aaitje) 
 
Veel mensen denken dat een konijn geen 
water nodig heeft als deze gras en fruit eet; 
dit is absoluut niet waar!  
Ze moeten altijd over voldoende vers water 
beschikken. Konijnen moeten af en toe ook 
geborsteld worden om de vacht gezond te 
houden. 
 
Konijnen zijn groepsdieren en zullen zich 
snel eenzaam voelen. Dit kan als gevolg 
hebben dat het beestje van streek raakt en 
last krijgt van allerlei verschijnselen. Éen 
van de eerste verschijnselen van stress is 
haaruitval.  
 
Als je één konijn hebt, zal het dus meer 
aandacht van je eisen. Bij het aanschaffen 
van meerdere konijnen moet je zeker niet 
vergeten dat een wijfeskonijn (voedster) na 
elke worp meteen weer vruchtbaar is, en 
dat mannetjeskonijnen (ram) zelden vredig 
met elkaar leven. Twee zusjes kunnen het ‘t 
beste met elkaar vinden.  
 
Het hebben van een voedster en ram eist 
veel tijd. Je zal ze vaker van elkaar moeten 
scheiden. Ten eerste, omdat een konijn op 
de leeftijd van 5 maanden al geslachtsrijp is, 
maar nog niet gereed is om kleintjes te 
krijgen. Ten tweede, omdat het wijfje anders 
steeds vol zal raken, wat ongezond is voor 
haar lichaam. Bovendien willen sommige 
mannetjes constant paren. Het wijfje zal dan 
van zich afbijten, wat een vechtpartij als 
gevolg kan hebben.  
 

Konijnen zijn heel lieve 

vriendjes, maar net zoals bij elk 
ander dier zal je eerst goed 

moeten nadenken voordat je er 
eentje aanschaft!! 
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