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GEZOCHT: VRIJWILLIGERS
Kom jij ons team versterken als vrijwilliger?
Of weet je iemand? Mail of bel ons.
info@konijnenopvanghillegom.nl
tel. 06 - 12 15 52 98

Samenwerking Dierenkliniek
Wegens het vertrek van onze vaste
dierenarts Lodewijk Kamps bij Dierenkliniek
Muiderbos zijn wij, in goed overleg met
Lodewijk, een nieuwe samenwerking gestart
met Dierenkliniek AniCura Hoofdvaart in
Hoofddorp. Lodewijk heeft zijn uitgebreide
konijnenkennis en kunde zoveel mogelijk
gedeeld met de dierenartsen aldaar. We
hebben alle vertrouwen in de nieuwe
samenwerking met Bas van Grieken,
praktijkmanager, en het dierenartsteam van
AniCura Hoofdvaart. Lodewijk, bedankt voor
alles. Bas en team, op een goede
samenwerking!

Veilig vervoer
In onze opvang komen
veel konijnen. Ze komen
in dozen, boodschappenkratten, tassen, mandjes,
maar ook los op de arm. Niet allemaal even
veilig. Het meest veilig vervoer je je konijnen in
een reismandje (of kattenvervoersmand). Deze
kan
dicht,
in
tegenstelling
tot
een
boodschappenkrat, wat voorkomt dat je
konijnen bij een noodstop door de auto
vliegen. Zorg ervoor dat er een handdoekje of
kleedje op de bodem ligt tegen uitglijden en
voor het absorberen van een eventueel plasje.
Water en voer (biks) is voor korte ritjes niet
nodig. Wat hooi en groenvoer is wel fijn. De
reis is spannend, je konijnen eten en drinken
meestal niet of weinig op zulke momenten,
maar het ontspant wel, dus geef ze de keuze.

Help! Mijn konijn eet geen hooi
Hooi is de belangrijkste voeding in het
konijnendieet. Hooi eten bevordert de
darmwerking en helpt het gebit slijten. Hooi
eten gaat ook verveling tegen.
Er zijn veel verschillende soorten hooi te koop.
Goed hooi is mooi van kleur, droog en ruikt
lekker en vers. Heb je een slechte hooi-eter
probeer dan eens een andere hooisoort. Ook
krijgen konijnen vaak te
veel ander voer (zoals
biks) waardoor ze al vol
zitten en slecht hooi eten.
Tip! Pas het menu aan.
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Konijnen en warmte
We hebben er al eerder over geschreven.
Konijnen kunnen niet goed tegen warmte.
Konijnen in het wild kruipen in hun koele holen
onder de grond. Onze tamme konijnen moeten
door ons beschermd worden tegen extreme
weersomstandigheden. Algemene tips om je
konijnen te beschermen:
Zorg voor voldoende vers drinkwater.
Zorg voor schaduw en ventilatie (maar géén
tocht).
Geef de konijnen eventueel door de dag
heen wat extra groenvoer (als ze groenvoer
gewend zijn uiteraard).
Gebruik een icepod, koeltegel of een
frisdrankfles gevuld met gekoeld/bevroren
water om tegen aan te liggen.
Laat de konijnen zoveel mogelijk met rust.
Maak de konijnen NIET nat.
Myiasis of madenziekte
Let met warm weer extra goed op maden, ook
wel myiasis genaamd, bij je konijnen. Wees alert
op de aanwezigheid van groene vliegen in de
buurt van je konijnen. De vliegen leggen eitjes
in vieze vacht of plakpoep rondom de staart en
de anus. Ook een huidontsteking, zoals
urinebrand, kan de vliegen aantrekken. Een
natte, broeierige vacht is ook een gewilde plek
voor de groene vlieg om eitjes in te leggen. Was
je konijnen dus niet als ze een vies kontje
hebben of zorg er voor dat, als er echt geen
andere oplossing is, de vacht goed droog is na
het wassen. Raadpleeg eventueel een
professioneel konijnentrimmer. Ga met een
konijn waar je maden en/of eitjes bij ontdekt
hebt altijd direct met spoed naar de dierenarts.
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Informatiefolder voor kinderen
De informatiefolder voor kinderen, zoals
aangekondigd in de nieuwsbrief van januari is
al enige tijd in omloop en wordt zeer positief
ontvangen.
Adopteer je bij ons een
konijn die in een gezin
met kinderen komt?
Vraag naar deze
folder of download
‘m op onze website.

Volg jij ons al op
Social Media?

www.konijnenopvanghillegom.nl

