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CASTRATIE VAN HET KONIJN
Castratie van het mannetjeskonijn
Redenen voor castratie:
- Een dominant konijn dat agressief is naar een ander konijn of de eigenaar
- Een konijn dat gaat sproeien in huis
- Uw konijn mag zich niet voortplanten
Welke leeftijd?
Het mannetjeskonijn, ook wel ram genoemd, kan gecastreerd worden zodra de testikels
ingedaald zijn. We castreren meestal vanaf de leeftijd van 4 maanden. Oudere dieren
kunnen ook nog gecastreerd worden, maar na de leeftijd van zes jaar is het narcoserisico
groter dan wanneer ze jonger zijn.
Voorbereiding thuis
Het is belangrijk dat u, voordat u belt om een afspraak te maken voor de castratie, uw
konijn eerst goed nakijkt en op de volgende dingen let.
Heeft hij mooie ronde keutels, een schoon neusje, schone oogjes, eet hij goed, plakt er geen
ontlasting aan zijn kontje? Is dit niet allemaal in orde, dan kan dat erop wijzen dat uw konijn
ziek is en dat levert een extra narcoserisico op. Dan is het verstandig eerst een afspraak te
maken voor een gehele gezondheidscheck.
Een veel voorkomend misverstand is dat het konijn vóόr de operatie niet zou mogen
eten. Dit is niet juist! Ze moeten juist eten voor de operatie. De redenen daarvoor zijn, ten
eerste dat konijnen niet kunnen braken en ten tweede blijft zo hun maag-darmstelsel op
gang. Iets wat van levensbelang is voor konijnen. Gewoon lekker laten eten dus.
Breng hun voeding en hooi mee naar de praktijk als u het konijn brengt voor de operatie.
U moet de kooi waar uw konijn bij thuiskomst weer ingaat, goed schoonmaken en er geen
stro in leggen. Een plukje hooi, water een etensbak en als bodembedekking een handdoek.
Dit hoeft maar één dag want de sneetjes in de balzakken zijn dezelfde avond al gesloten.
Bij de kliniek
Als u uw konijn komt brengen wordt bij de balie uw telefoonnummer nog even
gecontroleerd. We geven namelijk een belletje als uw konijn weer lekker naar huis mag. Dit
is meestal dezelfde ochtend/middag.
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De castratie
De operatie vergt een deskundige narcose. Onze praktijk beschikt over alle benodigde
apparatuur voor konijnen. Uw konijn krijgt ook een pijnstillende injectie.
Tijdens de operatie worden de 2 teelballen verwijderd en de bloedvaten afgebonden. Het
klinkt heel eenvoudig zo’n castratie van een konijn maar het vereist deskundigheid en kennis
van zaken om deze operatie tot een goed einde te brengen.
Nazorg
Bij het ophalen vertellen wij nog dat uw konijn thuis meteen weer lekker mag eten en
drinken en in een kooi gezet moet worden waar geen stro als bodembedekking in ligt, maar
een handdoek. Mocht u nog een ongecastreerd vrouwtjeskonijn thuis hebben rondlopen
dan mag uw ram er zes weken niet bij. Er blijft altijd wat restzaad over en de ram kan dan
alsnog de voedster dekken.
Als uw konijn in een buitenhok zit dan wordt, afhankelijk van het jaargetijde waarin u uw
konijn aanbiedt voor castratie, geadviseerd om hem de eerste dag/nacht na de ingreep
binnen te houden. Bij mooi weer mag hij de volgende dag gewoon weer lekker naar buiten
en bij slecht weer (koud/regen) mag hij wel weer in zijn buitenhok, maar leg dan in het
beschutte deel extra veel stro neer.
Let er op dat uw konijn dezelfde dag weer gaat eten. Als uw konijn niet eet of keutelt de dag
na de operatie dient u altijd contact op te nemen met de praktijk.

