
Welke entingen zijn nodig voor een konijn? 

 

Sinds begin dit jaar is er in Nederland een nieuw dodelijk konijnenvirus. Het gaat om het RHD2-virus. 

Konijnen raken makkelijk besmet en 50% van besmette konijnen overlijdt binnen 3-5 dagen. 

Een aantal manieren waarop je konijn besmet kan raken zijn: stekende insecten (muggen/vlooien), 

besmette voeding (gras, paardenbloem) of via je schoenen (lopen in gebieden waar ook wilde 

konijnen komen). 

Al jaren worden bij Dierenartsenpraktijk West-Betuwe konijnen door middel van een enting 

beschermd tegen Myxomatose en RHD1. Deze enting geeft helaas geen (kruis)bescherming tegen het 

nieuwe RHD2-virus…... 

Betekent dit dan dat alle konijnen extra gevaccineerd moet worden? 

1. Als het in contact komt met andere tamme konijnen (pension, opvang, show) of met wilde 

konijnen 

2. Ook indirect in contact komen met wilde konijnen kan besmetting geven via stekende 

insecten, of door het voeren van gras, hooi of groentes waar wilde konijnen ook rondlopen. 

3. Of als je bv wandelt in gebieden waar konijnen poepen en plassen en dan met diezelfde 

schoenen over het gras loopt waar je konijn van knabbelt, of over de vloer loopt waar je 

konijn later ook overheen huppelt…. 

Het basis vaccinatieadvies is dus:  

Jaarlijks een vaccinatie tegen Myxomatose + RHD1 en minimaal 1-2x per jaar tegen RHD2. 

 

Kosten voor de Myxo-RHD1 enting: €33,73 (eerste konijnen), €28,79 (voor elk volgende konijn)  

Kosten voor de nieuwe RHD2 enting: indien samen met RHD enting of deze dit jaar al is gegeven: 

€20,00 per konijn. Indien alleen de RHD2 enting gegeven wordt: €27,50. 

We hebben beperkt beschikking over de nieuwe entstof en adviseren u op korte termijn een afspraak 

te maken. Dit kan door te bellen met de assistente via 0345-573211. 

Om het risico voor besmetting tussen konijnen zo laag mogelijk te houden, zullen we de afspraken 

over de dag zoveel mogelijk spreiden en willen we u vragen geen zaagsel/hooi/stro mee te nemen 

maar uw konijn op een handdoek in het reiskooitje te zetten. 

Als er vragen zijn, horen we het graag.  
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