
garage, vooral in de winter. De ideale 

temperatuur is tussen de 10 en 18 graden. Indien 

dit niet mogelijk is, kan u beter de castratie na de 

winter plannen. 

Maak het hok goed schoon en leg kranten of 

oude handdoeken neer. Stro of zaagsel kan de 

wond irriteren.  

Nog een reden om uw konijn binnen te houden is 

dat je zo goed kunt opletten of hij weer gaat eten 

en drinken. Een konijn moet dezelfde dag nog 

eten. Dit is belangrijk om het maag-darmkanaal 

in actie te houden. Anders moet u gaan dwang 

voederen. Dit kan met babyvoeding (Olvarit 

wortel) of met speciaal voer dat u bij uw 

dierenarts kan verkrijgen. Bij dwang voederen 

geeft u met een spuitje regelmatig een beetje 

voedsel dat aan de zijkant van de mond achter de 

wang wordt gespoten. Eet uw konijn niet, neem 

dan contact met ons op.  

Na een operatie kan uw konijn waarschijnlijk niet 

goed uit een flesje drinken. Zorg dus voor een 

laag bakje met water.  

Tot minstens 1 week na de operatie moet u uw 

konijn binnenhouden, pas hierna mag hij naar 

zijn eventuele buitenhok. Probeer spelen en 

overmatig springen te voorkomen in verband 

met de wondgenezing.  

Controleer dagelijks de wonde. Er mag geen 

bloed uit komen.  

Na een week controleren wij graag uw konijn. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken.  

 

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan 

contact met ons op! Wij helpen u graag. 
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Er zijn verschillende redenen om een konijn te 

castreren. De belangrijkste reden is het 

voorkomen van ongewenste nakomelingen. 

Daarnaast kan castratie bij een konijn positieve 

effecten hebben op het gedrag. 

 

Gezelschapsdier 

Een konijn is een sociaal dier en gewend om in 

een groep te leven. Daarom adviseren we om 

twee konijnen samen te nemen. De beste keus is 

een voedster (vrouwtje) en een rammelaar 

(mannetje) samen.  

Vruchtbaarheid 

Bij deze combinatie is het natuurlijk belangrijk 

om ongewenste nestjes te voorkomen. Konijnen 

zijn vruchtbaar vanaf 3-4 maanden. Om 

ongewenste nakomelingen te voorkomen raden 

we aan om de dieren vanaf die tijd apart te 

huisvesten en zo snel mogelijk te laten 

steriliseren/castreren. Een rammelaar kan 

gecastreerd worden vanaf een leeftijd van 4 

maanden. Een voedster kan gesteriliseerd 

worden vanaf 6 maanden.  

Let op: Na castratie is uw rammelaar nog zeker 4 

weken vruchtbaar. Wilt u geen nestje, houdt uw 

konijnen dan nog minimaal 4 weken na castratie 

apart. 

Waarom 

- Het voorkomen van ongewenste nakomelingen 

- Makkelijker te koppelen met andere konijnen 

- Ongewenst, agressief gedrag tegengaan 

- Voorkomen van sproeien in huis 

Castratie 

Rammelaars worden meestal vanaf 4 maanden 

gecastreerd. Een castratie van een rammelaar is 

een relatief kleine ingreep.  

Konijnen hebben een verhoogd narcose-risico: 

omdat het relatief kleine dieren zijn, zijn ze 

gevoeliger voor afkoeling en moeilijker te 

controleren tijdens de narcose. 

Een konijn heeft een bijzondere spijsvertering, 

wat helaas een zwak punt is. Een konijn mag 

nooit vasten voor een operatie! Het is van groot 

belang dat uw konijn voedsel in zijn darmen 

houdt, het stilliggen van de darmen is 

levensgevaarlijk voor een konijn. Een konijn kan 

niet braken (zoals een hond en kat wel kunnen). 

Daarom vragen we ook om wat voer mee te 

brengen op de dag van de operatie, zodat uw 

konijn na de narcose terug kan eten.  

Uw konijn wordt na een lichamelijk onderzoek 

per injectie in slaap gebracht. Daarna krijgt hij 

zuurstof via een kapje toegediend en wordt door 

de anesthesieassistente nauwlettend in de gaten 

gehouden. Voordat de operatie begint krijgt het 

konijn een pijnstillende injectie. Castratie houdt 

in dat de zaadballen en een stukje zaadleider 

worden verwijderd via twee kleine sneetjes op de 

balzak. De huid wordt onderhuids gehecht met 

oplosbaar hechtmateriaal en eventueel lijmen we 

de huid van het konijn om te voorkomen dat het 

konijn aan de hechtingen kan zitten.  

Nazorg op de praktijk 

Na de narcose zorgen we er met een 

warmtelamp voor dat de lichaamstemperatuur 

op peil blijft. Na de operatie krijgt uw konijn een 

injectie om de narcose ongedaan te maken.  

Nazorg thuis 

Dezelfde dag kan het konijn naar huis. Als u uw 

konijn weer op komt halen krijgt u pijnstillers 

mee.  

Elk geopereerd konijn moet na een operatie 

binnenshuis gehouden worden. Het dier heeft 

een warme plek nodig. Na een narcose kan uw 

konijn moeilijk zijn lichaamstemperatuur op peil 

houden, en loopt het gevaar te onderkoelen. AIs 

uw konijn gewend is om buiten te zitten, houdt 

het dan toch het liefst in bv een schuurtje of een  
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