dier & gezondheid

Het is weer voorjaar!
Voor de meeste mensen is dit een reden om hun konijnen weer naar buiten te laten! Dit is natuurlijk erg leuk voor ze,
maar er kleven helaas ook nadelen aan.

Door Monique Carton
Dierenkliniek ‘t Spoor

In het voorjaar kunnen konijnen besmet worden met de virusziekten myxomatose en VHS. Deze worden overgebracht door muggen en vlooien,
maar het is ook mogelijk via direct contact met besme!e (wilde) konijnen,
konijnenkeutels, besme!e bodembedekking, voedsel (bijvoorbeeld vers
geplukt gras), via mensen en hun kleding of zelfs via andere huisdieren.
VHS is een dodelijke ziekte met vaak een heel snel verloop. Het konijn
wordt een tot drie dagen na de besme"ng suf, wilt niet meer eten, wordt
benauwd en hee# pijn, wat zich uit in tandenknarsen en soms zelfs gillen.
In een wat later stadium is er vaak schuimige, bloederige neusuitvloeiing
te zien. Meestal ster# het konijn snel door de vele bloedingen in het
lichaam die vooral in de darmen voorkomen. Soms gaat de ziekte niet
gepaard met bloedingen en vindt de eigenaar het konijn plotseling dood
in de kooi.
Myxomatose leidt bij konijnen tot zwellingen van de oren, ogen, lippen en
anus. Ook kunnen er verdikkingen in de huid aanwezig zijn. Het konijn is
suf, wil niet eten en voelt vaak warm aan vanwege de koorts. Na besmet$ng is de verwachte levensduur van het konijn nog ongeveer twaalf dagen.
Helaas komen beide ziekten in Nederland voor en worden er ieder jaar
ook weer uitbraken van vastgesteld. In 2011 is er in Noord-Brabant een
uitbraak geweest en ook in 2012 en 2013 zijn er veelvuldig meldingen
geweest over konijnen die gestorven zijn aan deze ziekten. Al met al geen
pre"ge ziekten, maar gelukkig kunt u uw konijn hier gemakkelijk tegen
beschermen door middel van een vaccina$e. Sinds een aantal jaar is er
een vaccina$e op de markt zodat u de konijnen maar een keer per jaar
hoe# te vaccineren. Daarom zijn er ook geen konijnenspreekuren meer
nodig en kunt u op elk gewenst $jds$p een afspraak maken. Tijdens deze
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afspraak wordt uw konijn helemaal nagekeken en als
het nodig is, worden ook de nagels geknipt. En om dit
stukje nog gezelliger te maken: in het voorjaar is het
ook weer $jd voor de blauw-groene strontvlieg. Deze
vlieg legt haar eitjes graag op warme voch$ge plekjes
en vindt hier een vieze kooi of een vieze huid van het
konijn ideaal voor. Houd dus zeker in het voorjaar goed
in de gaten dat er geen urine en ontlas$ng in de vacht
van uw konijn zit. De maden die uit de eitjes komen
voeden zich met het vlees van het konijn. Dit is zeer
pijnlijk en kan tot het overlijden van het konijn leiden.
Dagelijks het konijn controleren - vooral tussen de
poten en onder de staart - en het hok goed schoonhouden zorgt ervoor dat uw konijn geen fijne plek is
voor de vlieg. Er zijn middelen op de markt die de
strontvliegen afweren of u kunt - indien mogelijk - een
klamboe over de kooi hangen.

Bescherm uw konijn
goed en geniet dan
vooral van hem of haar
dit buitenseizoen!
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