Konijn met myxomatose
konijn met VHS

Vaccineren konijnen

Reguliere vaccinatie
Bij konijnen kennen we 2 dodelijke virusziekten: myxomatose en VHS. Konijnen kunnen bij
beide ziektes besmet worden door rechtstreeks contact maar ook kunnen beide ziektes
overgebracht worden via besmet water, voedsel, handen, hokken of kleding. Denk bij dat
laatste vooral ook aan uw schoeisel na een wandeling door een gebied waar wilde konijntjes
leven.
Gelukkig is er een goed vaccin, nobivac myxo-RHD, wat gedurende 1 jaar een goede
bescherming tegen beide ziektes biedt. We geven dit vaccin het liefst in de lente, zodat er in
de periode dat de ziekte het meest voorkomt, namelijk in de zomer en in de herfst, een
optimale bescherming is. De kosten voor dit vaccin bedragen 35 euro voor het eerste konijn,
en 25 euro voor ieder extra konijn.

Extra vaccinatiemogelijkheid
Recent zijn vanuit verschillende delen van het land meldingen geweest van acute sterfte
onder konijnen als gevolg van de ziekte VHS veroorzaakt door een nieuwe variant: het RHD2 virus. Helaas biedt het in Nederland verkrijgbare vaccin geen bescherming tegen deze
nieuwe variant.
Begin maart kan waarschijnlijk via de faculteit in Utrecht een nieuw vaccin, Cunivaprac,
besteld worden. Dit vaccin moet eerst twee keer gegeven worden met 6 weken tussentijd en
biedt slechts gedurende een half jaar bescherming. Het moet dus ieder half jaar herhaald
worden. Ook wordt dit vaccin alleen in flessen met 10 dosis gemaakt en na aanprikken is het
slechts 8 uur houdbaar. Wij denken dat het risico op de ziekte laag gehouden kan worden
met hygiëne maatregelen, maar als u toch bescherming wilt tegen deze ziekte neem dan
contact met ons op. Wij kunnen dan een planning maken zodat iedereen op dezelfde dag het
vaccin krijgt om de kosten redelijk te houden. Wij schatten in dat een vaccinatie per keer
ongeveer 20 euro gaat kosten met dan waarschijnlijk wel iets korting voor ieder extra
konijntje.

Zelf kunt U natuurlijk ook veel doen om besmetting te voorkomen:
–

geen eten geven uit een omgeving waar eventueel andere konijntjes kunnen komen
zoals de (moes)tuin en berm;

–

goede vliegen bestrijding;

–

denk erom dat uw konijn niet in aanraking komt met kleding vooral niet met uw
schoenen na een wandeling;

-

geen contact (ook niet in uw tuin) met wilde konijntjes.

