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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 14
BLAASPROBLEMEN BIJ HET KONIJN
Als uw konijn onzindelijk is, de urine een afwijkende kleur heeft, het plassen pijnlijk
lijkt te verlopen of de huid op de buik of rond de geslachtsdelen ontstoken is, dan laat
u uw konijn best eens onderzoeken.

Probeer in dat geval verse urine mee te nemen naar uw dierenarts om dit te laten
analyseren.

Soms kan rode urine veroorzaakt worden door kleurstoffen in de voeding. Er is dan
gelukkig niets aan de hand met uw konijn. Uw dierenarts kan dat testen in de urine.

Als uw konijn met een baarmoedertumor opgescheept zit, dan kunt u het laten
steriliseren en kan het dier vaak nog een lang en gelukkig leven hebben.

Baarmoedertumoren komen erg vaak voor bij konijnen. Om dit te voorkomen
adviseren wij u uw konijn te laten steriliseren.

Veel blaasontstekingen worden veroorzaakt door kristallen in de blaas. Dit noemt
men een zandblaas. Uw konijn eet dan te kalkrijk voedsel en u zult het dieet dus
moeten aanpassen. Veel hooi en ook groenvoer is het best. Deze dieetwijzigingen
moet u langzaam doorvoeren want het is belangrijk dat uw konijn geen diarree krijgt.
Het mag enkel nog veel hooi eten en matige hoeveelheden andijvie, peterselie,
wortelloof, wortel, komkommer en vers geplukt niet nat gras (niet gemaaid!). Uw
konijn mag geen konijnenkorrels meer, geen brood en geen andere groenten en fruit
tot het probleem is opgelost.
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Ook blaasstenen kunnen voorkomen bij het konijn. Dit kunnen we vaststellen met
een röntgenfoto. Meestal is een operatieve ingreep de enige mogelijke manier om uw
dier te helpen.

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op
dapdevrijheid.be.

Blijf op de hoogte van het praktijknieuws en volg ons op
facebook.com/dapdevrijheid

2

