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INLEIDING 

Geschiedenis 
Het konijn werd vroeger door de Romeinen gehouden voor het vlees en de vacht. In de 
Middeleeuwen begonnen Franse monniken het konijn als huisdier te houden. In de 19e eeuw 
werden er verschillende rassen gefokt. Er zijn in Nederland tegenwoordig wel 50 verschillende 
rassen. Kleine konijnen zijn vaak wat pittiger dan hun grote soortgenoten. 
 

ALGEMEEN 
Een nieuw konijn 
Als er een nieuw konijn in huis komt, heb je een aantal dingen nodig. Denk hierbij aan een 
hok en grote ren, schuilhuisje, voeding, voer- en drinkbakjes en speeltjes. Voor vervoer, 
bijvoorbeeld van en naar de dierenarts, heb je een reismand nodig. 
Konijnen zijn groepsdieren, neem daarom twee konijnen. Een voedster (vrouwtje) en 
gecastreerde ram (mannetje) is over het algemeen de beste combinatie. Laat onbekende 
konijnen eerst rustig met elkaar kennis maken om te kijken of het klikt. 
 

GEDRAG 
Een konijn is een vluchtdier. Als je een konijn van bovenaf ineens wil oppakken, dan kan deze 
heftig schrikken en wegrennen. Konijnen blijven liever met hun pootjes op de grond staan, til ze 
daarom alleen op als dat noodzakelijk is. Konijnen die dat gewend zijn vinden het vaak wel fijn 
om geaaid te worden. 
Konijnen knagen graag, zorg dus altijd voor knaagmateriaal in het verblijf. Als je konijnen loslaat 
in de kamer, kunnen ze gaan knagen aan meubilair, snoeren en (giftige) planten. Scherm deze 
dingen af, zet ze buiten bereik of houd continue toezicht. 
 

HUISVESTING 
In de natuur beweegt een konijn veel. De grootte van 
het hok en de ren moet daarom afgestemd zijn op een 
stukje natuurlijk gedrag waarbij er gesprongen en 
gerend kan worden. Het verblijf moet in elk geval zo 
hoog zijn dat de konijnen op hun achterpoten kunnen 
staan. Het minimum voor 2 kleine konijntjes is 2 
vierkante meter  grondoppervlak. Over het algemeen 
geldt: hoe groter hoe beter! 
 
Zorg dat het konijnenverblijf niet op de tocht staat, er 
altijd schaduw beschikbaar is en het dak van het hok 
waterdicht is. Daarnaast is het belangrijk dat de ren 
goed afgesloten is zodat de konijnen niet kunnen 
ontsnappen en er, bij buitenkonijnen, geen roofdieren 
bij kunnen komen! Omdat konijnen graag graven is het 
belangrijk om het gaas van de buitenren goed diep in te 
graven. Konijnen kunnen niet zo goed tegen 
temperatuurschommelingen, kies daarom bewust of je 
konijn een binnen- of buitenkonijn wordt. Zorg bij 
buitenkonijnen voor voldoende stro in het hok, met 
name in de winter. Kies als bodembedekker voor een 
niet stoffige variant die goed vocht opneemt en maak 
Het hok regelmatig goed schoon. 
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Zindelijkheid 
Konijnen zijn goed zindelijk te maken, zet hiervoor een toiletbak in het hok, in de hoek waar het 
konijn zijn behoefte al doet. De toiletbak moet voldoende ruim zijn, neem liever een wat groter 
formaat dan een te kleine. Kies voor de toiletbak een andere vulling dan voor de rest van het hok, 
dan snapt het konijn het verschil makkelijker. Hang de hooiruif boven het toilet, konijnen eten en 
keutelen vaak tegelijkertijd. Doet het konijn iets naast de bak, maak deze plek dan goed schoon en 
leg de keutels/opgeveegde urine telkens in de toiletbak. 

 

VERZORGING 
Het is goed om konijnen die in de rui zijn, regelmatig te borstelen om losse haren te verwijderen.  
Bij langharige konijnen gaat de vacht snel klitten, daarom is het belangrijk om deze konijnen het 
hele jaar door zeker wekelijks te kammen. Bezoek met  langharige konijnen regelmatig een 
speciale konijnentrimster om het haar kort te laten knippen, dit is wat minder warm en er ontstaan 
minder snel vachtproblemen. Controleer regelmatig de nageltjes van je konijnen en laat deze 
indien nodig knippen bij de dierenarts(assistente). 
Til een konijn alleen op als dat echt noodzakelijk is. Doe dat met één hand om het achterwerk en 
de andere onder de borst. Til het konijn op en druk deze zachtjes tegen je lichaam aan, met de kop 
onder je arm. Terugzetten doe je het beste met het achterwerk als eerste.  
 

VOEDING 
Een konijn is een planteneter en heeft behoefte aan veel vezels. Deze zitten vooral in 
ruwvoer zoals hooi, konijnen moeten dit daarom altijd onbeperkt ter beschikking hebben. 

Daarnaast mogen konijnen groentes en kruiden krijgen, vers of gedroogd, dit mag ongeveer 
10-15% van het dagrantsoen zijn. Laat je konijn hier rustig aan wennen, zeker aan groentes 
die veel vocht bevatten. Afwisseling is belangrijk, vraag aan je dierenarts welke groenten en 
kruiden geschikt zijn voor konijnen. In veel dierenwinkels worden gedroogde kruiden 
verkocht. Een konijn mag een klein beetje brokjes krijgen, ongeveer 5% van het dagrantsoen. 
Kies een brok/korrel van een goed merk, dat voorkomt selectief (kieskeurig) eetgedrag.   

Zorg voor onbeperkt vers en schoon water, bij voorkeur uit een drinkbakje, hieruit kan een 
konijn makkelijk drinken dan uit een fles. 
 

Konijnen eten een deel van hun keutels op, de blindedarmkeutels. Deze speciale keutels zijn 
wat zachter en bevatten nog veel voedingsstoffen die belangrijk zijn voor konijnen.  

Konijnen vinden het lekker om op takken te knagen, bijvoorbeeld van wilgen. Dit levert ook 
extra vezels op en is goed voor het gebit. De tanden en kiezen van konijnen groeien het hele 
leven lang door en moeten afslijten door te knagen.  
 

DIERENARTS 

Vaccinaties 

Konijnen worden gevaccineerd tegen twee gevaarlijke besmettelijke ziektes, Myxomatose, 
VHD1 en VHD2. De dierenarts zal tijdens het consult ook kijken of alles in orde is met het hart, 
de ademhaling, de ogen, de oren, de nagels, de vacht, het gebit en het gewicht. 
Vaccinaties moeten veelal jaarlijks gegeven worden afhankelijk van de gebruikte entstof, de 
dierenarts kan adviseren wat voor jouw konijnen het beste is. 

Is een konijn ziek, ga dan dezelfde dag nog met hem naar de dierenarts. Konijnen laten niet snel 
zien dat er wat aan de hand is, op het moment dat je wat merkt, dan is het konijn al erg ziek. 
Niet willen eten en sloom zijn, zijn tekenen van een ziek konijn.  
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Kosten en ziektekostenverzekering 

Het aanschaffen van een konijn en de spullen die je nodig hebt voor het houden van konijnen kost 
natuurlijk geld. Van een aantal voorzorgsmaatregelen (castratie en vaccinaties) is ook bekend dat 
daar kosten aan verbonden zijn. Dus als je een konijn aanschaft weet je dat je die een keer moet 
betalen. Daarnaast is er voor de dagelijkse verzorging een budget nodig, onder andere voor de 
voeding en bodembedekker. Voor onkosten die je niet in de hand hebt, zoals bij onverwachte ziekte, 
kan je je konijn verzekeren. Met deze zorgverzekering voor konijnen zijn veel onverwachte kosten 
(deels) verzekerd. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TIPS EN WEETJES IN HET KORT: 
*Konijnen spelen graag, zorg daarom voor veel verschillende 
konijnenspeeltjes zoals een tunnel, wilgentakken en een bal met 
belletje, of verstop wat brokjes in de ren. 
 
*Konijnen en cavia's begrijpen elkaar niet goed en hebben andere 
voeding nodig. Geef je konijn dus een soortgenootje als maatje! 
 
*Konijnen zijn vanaf drie tot vijf maanden al vruchtbaar. Laat ze 
daarom op tijd helpen om een nestje te voorkomen. 
 
 


