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Risico van diarree bij konijnen - Diarree brengt grote 
gezondheidsrisico’s met zich mee. Vooral jonge konijnen drogen 
hierdoor snel uit. Verdunde ontlasting is vaak een signaal dat het 
dier verkeerde voedingsstoffen binnenkrijgt. Zo lang het dier niet 
ziek is, is het veelal voldoende het dier een paar dagen alleen hooi 
en water te geven. Gaat de diarree niet over, of vertoont het konijn 
naast de verdunde ontlasting toch andere signalen, raadpleeg dan 
snel een dierenarts. 
 

Maatregelen – Wanneer uw konijn last heeft van diarree is het 
dus van groot belang om de oorzaak te achterhalen om het 
probleem zo snel mogelijk op te lossen. Echter enkel de oorzaak 
aanpakken lijkt niet altijd direct de oplossing. Het duurt namelijk 
even voordat de bacteriële flora van de darmen weer volledig zijn 
hersteld. Om de balans van de darmflora te ondersteunen is goede 
nazorg essentieel. ZooLac Propaste® stabiliseert de spijsvertering 
en balanceert de bacteriële darmflora door gebruik te maken van 
de goede bacteriën en het eigen immuunsysteem van het dier. 
Doordat de darmflora sneller hersteld wordt zal ook uw konijn 
sneller van de diarree verlost zijn. 
 

Voor meer informatie over Zoolac Propaste ®, klik hier. 
Voor het uitgebreide artikel, klik hier 

 
Preventieve hygiënemaatregelen VHS/Myxomatose  
 

Het Viraal hemorragisch syndroom (afgekort VHS) en het 
Myxomatose-virus zijn beide ernstige, vaak dodelijke ziekten bij 
konijnen. VHS wordt veroorzaakt door het calicivirus en verspreid 
zich na besmetting binnen 24 tot 48 uur over het hele lichaam. 
VHS kent 2 varianten,  het klassieke VHS1-virus en een mutatie op 
dit virus genaamd VHS type 2. Beide zijn dodelijk voor konijnen.  
 

Myxomatose - Myxomatose is een ernstige, vaak dodelijke ziekte 
bij konijnen. Het wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is 
aan de pokkenvirussen. Een konijn dat getroffen is door 
myxomatose krijgt zwellingen bij de ogen, mond en anus. 
Vervolgens zal het konijn uiteindelijk bijna altijd sterven.  
 

Hygiëne – VHS/Myxomatose kan zowel door direct als indirect 
contact verspreid worden. Denk bij indirect contact aan contact via 
ontlasting, handen en kleding. Hygiëne om verspreiding te 
voorkomen is dus van groot belang. Spoel alle oppervlakken 

/materialen grondig met water en met een reinigingsmiddel. Naast 
een goede reiniging is ontsmetting van groot belang. Virkon™S 
onderscheidt zich van andere ontsmettingsmiddelen doordat het 
zeer effectief is tegen virussen. Virkon™S is effectief gebleken 
tegen de virusstam Calicidiradae, waar VHS onder valt én tegen  
Poxviridae, waar Myxomatose onder valt. 
 

Voor het uitgebreide artikel, klik hier. 

In deze editie van BiosecurityNieuws: 

 28 september Internationale Dag van het Konijn 

 Een konijn met buikpijn; welke darmproblemen 

kunnen konijnen ondervinden? 
 Hygiënemaatregelen ter preventie van VHS en 

Myxomatose 

Internationale Dag van het Konijn 
 

Zaterdag 28 september is het de Internationale Dag van het Konijn. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om meer bewustzijn te 
creëren omtrent het houden en verzorgen van konijnen. Wist je 
bijvoorbeeld dat konijnen groepsdieren zijn en daarom ook zeer 
ongelukkig zijn wanneer ze alleen zijn? Op de Dag van het Konijn 
draait het dan ook om het welzijn, bescherming en verzorging van 
tamme en wilde konijnen. Deze editie van BiosecurityNieuws zal 
daarom volledig in het teken staan van de gezondheid en hygiëne 
bij (het houden van) konijnen.   
 

Een konijn met buikpijn 
 

Net als ieder dier, kunnen konijnen last hebben van diarree. Echter 
brengt diarree bij konijnen extra risico’s met zich mee. Omdat 
konijnen zeer gevoelige darmen hebben, kan diarree al snel 
levensbedreigend worden. Snel achterhalen waar de diarree 
vandaan komt is dan ook essentieel. Diarree bij konijnen kan 
veroorzaakt worden door verschillende factoren: 
 

Diarree als gevolg van verkeerde voeding - Een mogelijke 
oorzaak van diarree als gevolg van verkeerde voeding is een dieet 
wat bestaat uit teveel koolhydraten (bijvoorbeeld gemengd 
voer/brokjes of brood) in combinatie met te weinig hooi. Ook 
bepaalde groenten kunnen diarree veroorzaken. Let bijvoorbeeld op 
met de hoeveelheid wortels die je je konijn voert. Wortels bevatten 
namelijk erg veel suiker en daar kan je konijn door aan de diarree 
raken. 
 

Diarree als gevolg van coccidiose – Coccidiën zijn parasieten 
die zich bevinden in het darmstelsel van konijnen en de oorzaak zijn 
van coccidiose. Coccidiose tast het darmkanaal aan wat resulteert in 
diarree. Het konijn droogt als gevolg van coccidiose snel uit, verliest 
gewicht, wordt lusteloos en wil niet meer eten en/of drinken. Bij 
chronische infecties is de vermagering het meest opvallend. 
 

Voor meer oorzaken van diarree bij konijnen, klik hier 
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