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Konijnen en vakantie 

 
Mee naar vakantiebestemming 

 
Afhankelijk van de vakantieplannen en -bestemming is het goed mogelijk konijn(en) mee 

te nemen, zoals dat ook bij katten mogelijk is. Zeker binnen Nederland is dat een goed te 

overwegen optie, mits daar op het vakantieadres geen bezwaar tegen is. Dat dient u van 
te voren natuurlijk wel te checken. Overigens, waar ‘geen huisdieren’ staat worden vaak 

alleen honden en katten bedoeld; vraag even na of dat ook voor een konijntje geldt. 
Wat betreft het buitenland: de wetgeving vermeldt daar weinig over. Aangeraden wordt 

om voor de zekerheid voor een reiskonijn toch een Europees vaccinatieboekje te laten 

aanmaken door uw dierenarts, inclusief een gezondheidsverklaring kort voor uw vertrek. 
Die vaccinaties (tegen myxomatose en VHD) zijn in ieder geval, ook als uw konijn altijd 

thuis blijft, van groot belang, ook zonder buitenlandplannen! 
Konijnen zijn erg gevoelig voor stress en hoge temperaturen. Een lange reis naar een 

warme bestemming is daarom af te raden. 
U dient ook rekening te houden met de in het buitenland niet gegarandeerde kwaliteit van 

gezondheidszorg voor konijnen bij de gemiddelde dierenarts, en ook zijn bepaalde 

medicijnen, waar uw konijn mogelijk regelmatig behoefte aan heeft, niet altijd 
verkrijgbaar. Zorg dat u daar voldoende van meeneemt. 

Heeft uw konijn regelmatig problemen, dan is het nuttig uw dierenarts een korte 
samenvatting daarvan te laten meegeven in het engels of nog liever de taal van uw 

bestemming. 

Zijn er op deze punten geen bezwaren, dan kan een konijn mee (hetgeen ook voordelen 
heeft, zie hieronder). 

Zorg voor het transport voor een ruim verblijf met ruwe en absorberende ondergrond en 
continue aanwezigheid van drinkwater en de voeding die gebruikelijk was, inclusief hooi. 

Laat bij een tussenstop in geen geval een konijn achter in de auto in de zon; bij honden 

kan dit binnen 10 minuten al dodelijk zijn, maar bij konijnen nog sneller. 
 

 
Op vakantie zonder konijn(en) 

 
Al is het dus mogelijk om uw konijn(en) mee te nemen op vakantie, meestal wordt er voor 

gekozen om huiskonijn(en) niet mee te nemen. 

Vaak wordt gekozen voor verzorging door buren of door kennissen die zelf geen konijnen 
hebben. 

Helaas is die keuze in veel gevallen niet ideaal. Juist in de vakantieperiode overlijden 
namelijk veel konijnen gedurende zo’n oppassituatie. 

De verzorging van een konijn en de oplettendheid van de verzorger luisteren veel nauwer 

dan die bij honden en katten. 
Een buurman ziet het dier gemiddeld eenmaal per dag om voer en drinkwater bij te vullen, 

als dat al gebeurt (!). Afwijkend gedrag wordt niet waargenomen of pas als het veel te laat 
is. Veel ‘vakantiekonijnen’ sterven door Myiasis: het bij het leven opeten van een konijn 

door vliegenmaden die vrijkomen uit eieren die vliegen afzetten in een vieze achterkant 
van een konijn. Andere thuisblijvers sterven doordat te laat is gezien dat er geen of te 

kleine keutels geproduceerd worden, hetgeen een aanwijzing is voor een stilliggend 

maagdarmkanaal. Dat wordt onder andere veroorzaakt door stress en is zonder medicatie 
dodelijk. 

Je kunt niet van iemand die geen konijnen heeft, en daar zelf geen affiniteit en ervaring 
mee heeft, verwachten dat op al deze dingen goed wordt gelet, en dat gebeurt vaak dan 

ook niet, met alle gevolgen van dien. 

 
Daarom geldt het advies, dat, indien een met konijnen bekende oppas niet beschikbaar is, 

het beter is uw konijn(en) gedurende uw vakantie onder te brengen bij een meer 
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professionele konijnenopvang. Daar weten ze precies waar ze bij deze dieren op moeten 

letten. Meestal is aan deze adressen ook een dierenarts verbonden die thuis is in deze 
diersoort. Bovendien zijn op deze adressen alle voeders aanwezig die de diverse konijnen 

gewend zijn. Zeker onder enige stress is het niet verstandig ook nog andere voeding te 
laten geven dan gewend. 

Via internet is eenvoudig zo’n veilig adres in uw omgeving te vinden. Het kost iets meer 

dan de fes wijn voor de buurman, maar maakt het thuiskomen vaak aangenamer. 
 

Mocht u toch verkiezen uw konijn(en) toe te vertouwen aan die buurman, geef dan, naast 
het telefoonnummer van uw dierenarts, de volgende informatie mee: 

 

 
Maak een afspraak met een konijnendierenarts voor onderzoek als een konijn: 

 

Langer dan één dag niet eet 

Langer dan één dag te sloom is 

Vermagert 

Kleine keutels produceert 

Regelmatig poepklonten onder de staart heeft (zie hieronder) 
Een natte kin of mondhoeken heeft 

Melkachtige uitvloeiing uit de ogen heeft 
 

Wat u verder nog dient te weten: konijnen produceren elke nacht/ochtend een zachte 

soort keutels. Die eten ze zelf op en dat is normaal. Als dat niet gebeurt blijven ze plakken 
onder de staart. Er is dan een aanwijzing dat er een probleem is. Bovendien zijn vliegen er 

dol op en leggen er eieren in; de larven die daar uit komen eten vervolgens het konijn op. 
Controleer daarom, vooral ’s zomers elke dag het achterwerk van het konijn. 

 

 


