
Week van het huisdier Konijn 

 

Konijnen zijn groepsdieren, dus leven ze niet graag alleen. Houd daarom minstens twee konijnen 

samen. Dan kunnen ze elkaar lekker wassen en gezellig tegen elkaar aan liggen. Zorg dat je alle 

belangrijke dingen over je konijnen weet om goed voor ze te kunnen zorgen. Hier staan er een 

paar op een rijtje. Het is belangrijk dat je ouders je helpen bij de verzorging. 

 

 

Bijzonderheden over het konijn  

- Konijnen zijn groepsdieren en worden erg ongelukkig in hun eentje. Neem het liefst dus 

twee konijnen.  

- Konijnen vinden het fijn om geaaid te worden, maar worden niet altijd graag opgetild. 

Aaien is dus prima, maar om te knuffelen kun je het beste bij je konijn op de grond gaan 

zitten.  

- Konijnen kunnen bijten als ze bang of boos zijn, maar ze kunnen met hun achterpoten 

ook flink krabben. Pak ze daarom voorzichtig op of laat je ouders dat doen.  

- Konijnen die ’s winters buiten leven, moet je niet steeds in huis halen: het 

temperatuurverschil kan ze ziek maken. 

 

Wat wel en wat niet 

NIET... los in huis laten als je er niet bij bent. Konijnen vinden het leuk om aan 

elektriciteitskabels te knagen, en dat kan levensgevaarlijk zijn.  



WEL ... zorgen dat een konijn voldoende beweging krijgt; zo zorg je dat hij niet te dik wordt. Dit 

doe je door te zorgen dat hij genoeg ruimte heeft om te hupsen en springen. 

NIET... een konijn aan zijn oren of alleen aan zijn nekvel oppakken.  

WEL ... optillen met één hand rond zijn achterwerk en met je andere hand onder zijn borst. 

Daarna druk je het dier zachtjes tegen je aan. Je kunt zijn kop onder je arm houden, dan ziet het 

konijn niks en is hij rustiger. Als je konijn vrij rustig is kun je hem ook rond laten kijken, maar 

hou hem wel goed vast. Als je bang bent dat je konijn gaat spartelen, laat het oppakken dan door 

je ouders doen. Als je hem terugzet in zijn hok, doe hem dan achterstevoren zijn hok in, dus zijn 

achterwerk eerst! Dan kan hij niet ineens uit je handen springen. 

NIET... een konijn in de vrije natuur loslaten als je niet meer voor hem kunt zorgen; een tam 

konijn overleeft dat niet.  

WEL ... je konijn jaarlijks laten inenten tegen konijnenziektes. De dierenarts weet precies welke 

vaccinaties je konijn nodig heeft. 

WIST JE DAT… konijnen ook een paspoort hebben? Hier staat allerlei informatie over je konijn 

is, zoals de geboortedatum, het soort en welke vaccinaties hij al gehad heeft. 

Als je konijn een keertje bij ons in het Dierenhotel komt logeren omdat jij op vakantie bent moet 

je konijn ook eerst zijn passpoort laten zien voordat hij in het hotel mag inchecken. Net als bij 

een echte vakantie! 

Cadeautje voor je huisdier 

Omdat het de week van het huisdier is kan je je lieve dier eens extra verwennen. Je kunt een 

voerspeeltje voor hem knutselen waar hij lekker aan kan knabbelen. Klik maar eens op deze link 

voor leuke voorbeelden 

Voerspeeltjes: https://kids.licg.nl/handig/meer-over-konijn-en-knaagdier/voerspelletjes-voor-

konijnen-en-knaagdieren/#doosje-met-lekkers 

 


