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WELZIJN DOOR GERICHTE VOEDING

“Eigenaren vertrouwen over het algemeen op 

‘gezond verstand’ (22%) of ‘eerdere ervaring 

met konijnen’ (18%) bij de voedingskeuze 

voor hun huisdier. Dit draagt bij tot 

slechte voedingsgewoonten en daarmee 

geassocieerde gezondheidsproblemen.”

 PDSA Welzijnsrapport 2011

 KLINISCHE SYMPTOMEN 

• Ontlasting – afwezigheid, abnormaal type, 

grootte, staat, kleur, kwantiteit

• Gedrag en houding – veranderd, depressief, 

wil niet bewegen of worden vastgepakt/

aangehaald, agressief

• Eetlust – andere voorkeuren, verminderd 

of totaal onderdrukt, acuut of chronisch 

gewichtsverlies

• Opgezette buik – opgeblazen, tympanie, 

samengetrokken houding

• Indicatie van pijn – tandenknarsen, snelheid 

en regelmaat van het bewegen van de neus

• Darmgeluiden – afwezig, verminderd, 

borborygmi

 BEHANDELING 

• Pijnstilling – nuttig voor aandoeningen aan 

de tanden, het skelet en de darmen.

• Middelen voor de motiliteit van het 

maag-darmkanaal – ter bevordering van 

de darmperistaltiek. Niet gebruiken bij 

obstructies. Veelvuldig gebruikte middelen 

zijn: metoclopramide voor het bovenste 

deel van het maag-darmkanaal.

• Antihistaminica, zoals ranitidine, om 

de darmmotiliteit te bevorderen en de 

maagzuursecretie te verminderen.
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De gezondheid van het konijn: Aandoeningen aan het spijsverteringsstelsel

Supreme®

Het spijsverteringsstelsel van het konijn is complex en gevoelig. 

Alles wat de motiliteit, de pH, de microfl ora in de darmen en de 

vochtigheid van het genuttigde voedsel verstoort, kan leiden tot 

aandoeningen aan het spijsverteringsstelsel. Het onvermogen 

om vezelrijke voeding te kauwen, of een dieet dat niet genoeg 

vezels bevat, leidt bij konijnen vaak tot aandoeningen aan het 

spijsverteringsstelsel.

 Aandoeningen aan het
spijsverteringsstelsel 

• Stasis in de maag/ileus

• Obstructie in de maag/darmen (functioneel of anatomisch)

• Chronisch zachte ontlasting

• Enteritis

• Bacterie-en virusinfecties – Salmonellose, E coli

• Diarree

• Ziekte van Tyzzer

• Enterotoxemie – veroorzaakt door antibiotica

• Parasieten – coccidiose, fl agellata

• Mucoïde enteropathie

• Trichobezoar

 Factoren die invloed hebben
op de spijsverteringsfunctie 

• Dieet – weinig vezels, veel zetmeel, eiwitten, vet, laxeermiddelen, 

plotselinge verandering

• Verminderde voedselinname

• Onvoldoende waterconsumptie

• Inactiviteit/immobiliteit

• Stress (letsel, spenen, transport, predatie, pijn)

• Ziekte/parasieten

• Genetische aanleg

• Onjuist gebruik van antibiotica
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 Nutritionele behandeling 
• Nutritionele ondersteuning en rehydratie is van cruciaal belang 

tijdens de diagnostische fase om hepatische lipidose, acidose en 

ketose te voorkomen en de darmmotiliteit te herstellen.

• Behandeling met vocht om de darminhoud te rehydrateren.

• Probeer het konijn geïnteresseerd te houden in voedsel – kleine 

hoeveelheden en een grote variatie geschikte voeding waaraan het 

dier gewend is.

• Voedingsstoffen voor energie en de elektrolytenbalans.

• Zeer goed verteerbare vezels om de peristaltiek te bevorderen.

• Pre-en probiotica – kan helpen bij de rekolonisatie van de darmen.

 Behandeling van specifi eke 
aandoeningen 

• Enteritis – kan worden verlicht door de hoeveelheid vezels in het 

dieet te verhogen.

• Enterotoxemie – komt het meest voor bij pas gespeende 

konijnen (3-6 weken oud), waarbij de microfl ora van de darmen 

onderontwikkeld, instabiel en vatbaar is voor infecties. Stress 

kan volwassen dieren vatbaar maken, net als onjuist gebruik van 

antibiotica. Deze aandoening is zeer moeilijk te behandelen en moet 

dus worden voorkomen met een gezond dieet, minimale stress en 

spaarzaam gebruik van antibiotica. Fluorochinolonen, versterkte 

sulfonamiden en tetracyclines worden oraal goed verdragen, vele 

andere middelen zijn geschikt voor injectie.

• Trichobezoars – vereisen doorgaans medische, niet-chirurgische 

behandeling, waaronder een agressieve vochttherapie, 

dwangvoeding (spuit of nasogastrische buis) en een vezelrijk dieet. 

Als de behandeling niet effectief is, moet wellicht een chirurgische 

ingreep worden overwogen.

• Impactie van het caecum – agressieve vochttherapie, maar 

acuut chirurgisch ingrijpen kan noodzakelijk zijn. In dit geval 

kan beeldvorming van nut zijn om te bepalen of de verstopping 

functioneel of anatomisch is.
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NIEUW! Monoforage® dieet met 

32% ruwe vezels en prebiotica
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