
Omgaan met stress en ziekte – Ilse Pos



REGIONAAL
VOORLICHTINGSBUREAU
KONIJNEN

• Voorlichting en educatie
• Zorg en welzijn
• KANS konijnen
• Dierenkliniek Soest –

drs. Jan de Graaf



KONIJNENTAAL
Prooidier geeft subtiele signalen

die door de mens vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt



WAT 
VERTELT

JELLE JOU?



GESPANNEN



EN NU?



ONTSPANNEN



WAT 
VERTELT
FAMKE 

JOU?



ANGST



EN NU?



ONZEKER



EN NU?



ALERT



WAT 
VERTELT

JOEP
JOU?



ELLENDIG



EN NU?



RELAXED



WAT 
VERTELT 
LIEFFIE 

JOU?



PIJN



EN NU?



PIJN



EN NU?



SLAPERIG



PROOIDIER
Een dier dat een roofdier tot voedsel dient.



OGEN
Aan de zijkant voor panorama zicht



OREN
Bewegen los van elkaar

Groot bereik geluid



NEUS
Zeer gevoelige reukzin



WAAKZAAM
Altijd alert op gevaar



SAMEN
Veiligheid van de groep



STRESS
reactie van het lichaam op een situatie 

die als spannend of bedreigend wordt ervaren



Konijnen houden niet 
van vastpakken!



Er zijn maar weinig 
schootzitters



Mens is natuurlijke vijand!



Blijf altijd bewust van je eigen gedrag



Lichamelijke uiting van 
stress (1)
• Grote bolle ogen

• Oren naar achteren of hangend, oorschelp meer naar buiten

• Tongelen

• Zichzelf wassen

• Sidderingen

• Gespannen lichaam

• Een pootje liften

• Lopen in plaatsen van hoppen



Lichamelijke uiting van 
stress (2)
• Achterpoten uitslaan bij het weglopen

• Natte neus en lippen

• Versnelde ademhaling

• Neus open gesperd

• Trillen

• Bevriezen

• Op elkaar rijden

• Ongezonde stress indien meer dan 2 kenmerken!



EEN KONIJN
dat makkelijk te vangen is 

kan ziek zijn, stijf staan van de stress, of gewond zijn!











Inzicht in gedrag
want:

• Konijn kan ziek worden door stress

• Konijn kan doodgaan door stress

• Konijn kan zichzelf verwonden door stress

• Konijn kan anderen verwonden door stress



Nog voor je het 
konijn 
benaderd

• Zie je bijzonderheden in de omgeving

van het dier

• Is het dier gewond

• Kijk naar de oren en ogen

• Kijk naar de lichaamshouding

• Hoe reageert het konijn op stemgeluiden



Onnodig stress 
voorkomen

• Kondig jezelf aan

• Roep het konijn

• Maak geen snelle bewegingen

• Benader het konijn van opzij



Ziekte 
• Kan andere konijnen en dieren besmetten (directe 

besmetting)

• Kan jou besmetten (zoönose)

• Kan jou drager maken van een ziekte (indirecte 
besmetting)



PRAKTIJK
Stress door menselijke oorzaak



TWINKEL
Zelfmutilatie



8 maart 2018



28 juni 2018



JAX
Syfilis, pododermatitis



April 2019







LEXIE
Kies probleem



November 2018



Februari 2019



PRAKTIJK
Bescherm jezelf en anderen







Symptomen myxomatose

• “Snot” (pasturella)

• Ontstoken oogranden

• Na twee weken ontstaan de pokken

• Overdracht voornamelijk door stekende insecten maar ook door direct contact.





Symptomen

• RHD1
• dood

• RHD2
• Lusteloosheid
• Dood

• Sectie: konijn sterft aan inwendige bloedingen

• Besmetting door direct  en indirect (urine en poep) contact
• Virus overleefd lang op bijvoorbeeld kleding en schoenzolen





Snot of verkoudheid

• Luchtweginfectie specificeren door lab onderzoek

• Altijd in quarantaine tot is vastgesteld dat er geen besmettingsgevaar is







VRAGEN?


