Rabbit Friendly
Dit kwartaal extra aandacht voor het konijn. We zijn altijd al een praktijk geweest waar ook veel aandacht is
voor konijnen. De laatste maanden zijn we bezig geweest met het Rabbit Friendly (konijn vriendelijk)
maken van de praktijk.

Wat houdt Rabbit Friendly in?
Eigenlijk is alles bij Rabbit Friendly erop gericht dat het konijn met zo min mogelijk stress en ongemak de
praktijk bezoekt en ingrepen ondergaat.
Veel zaken bent u al van ons gewend zoals dat het konijn op een kleedje op de behandeltafel staat omdat
hij niet van een gladde ondergrond houdt. We hebben sinds kort de wachtkamer gescheiden. Als u
binnenkomt kunt u rechts plaatsnemen met uw konijn of kat. Honden mogen links gaan zitten.
Bij de opname voor een operatie krijgt het konijn direct al een pijnstillende injectie. Dit blijkt ook een
positieve werking op het verminderen van stress te hebben.
Het konijn in de opname zit niet in dezelfde ruimte als honden of katten.

Wat kunt u zelf doen om de stress bij het konijn te beperken?
Konijnen zijn het liefst samen met een vriendje. Neem daarom bij een afspraak of opname
ook zijn vriendje mee. Dit geeft veel steun. Daarnaast is het fijn om bij opname wat lekkers
mee te geven zodat we ze hier een beetje kunnen verwennen.
De vervoersmandjes waar de bovenkant van af kan zijn het fijnste. Dan kunnen we het
konijn er rustig uitpakken. En voor ons is het fijn als u er geen hooi of stro in doet, dat ligt
namelijk binnen de kortste keren door de hele praktijk.

EHBO kit konijn
We hebben voor u ook een Konijnen EHBO kit
samengesteld. Hierin zitten onder andere medicatie en
dwangvoer om direct een konijn dat niet wil eten te
kunnen helpen. Er zit een duidelijke instructie bij zodat u
bijvoorbeeld in het weekend de eerste hulp zelf kunt
bieden. De kosten van deze kit zijn normaal €41,10. Dit
kwartaal (t/m september) kunt u hem voor €35 krijgen.

Let op!
Vooral tijdens deze warme dagen ligt het gevaar van myiasis
op de loer. Met name als uw konijn een natte achterhand
heeft door diarree, een blaasontsteking of ergens een wond
heeft, is het risico extra groot.

Bij ons in de praktijk is een spray te verkrijgen om deze
maden ziekte zo goed mogelijk te helpen voorkomen. Mocht
uw konijn in het huisdieren zorgplan zitten dan heeft u dit
product al in huis. Vergeet het niet te gebruiken!

