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Algemeen:
Het is aan te raden uw huisdier te chippen en dit chipnummer te koppelen aan uw adresgegevens. Indien uw dier kwijtraakt
is de kans dan een stuk groter dat jullie weer herenigd worden. Het is daarnaast ook verplicht uw dier te chippen als u samen
naar het buitenland gaat of als u uw dier wilt verzekeren tegen ziektekosten.
Er bestaan tegenwoordig ziektekosten verzekeringen voor huisdieren. Sommige operaties of ziektes kunnen erg veel geld
kosten. Als u niet opeens voor hoge kosten wilt staan is het te adviseren uw huisdier te verzekeren. Als u informatie wilt over
het verzekeren van uw huisdier, kijk dan onder de link verzorging van Verhuisdieren.nl.
Preventief:
Konijnen moeten twee keer jaar ingeënt worden tegen Myxamatose en een keer per jaar tegen
VHS/ VHD. Dit zijn ziektes die via stekende insecten overgedragen worden en dus ook bij binnenkonijnen kunnen optreden
als ze niet gevaccineerd zijn. Tijdens deze enting zal uw dierenarts uw konijn ook onderzoeken en kunnen eventuele
problemen in een vroeg stadium aangepakt worden. Cavia’s en andere knaagdieren hoeven niet gevaccineerd te worden.
Vrouwelijke cavia’s en konijnen krijgen op latere leeftijd (>5 jaar) vaak ontstekingen, cystes en tumoren aan hun eierstokken
en baarmoeder, het is daarom ook te adviseren vrouwelijke dieren te steriliseren.
Verzorging:
Het gebit van konijnen en van de meeste knaagdieren groeit hun hele leven lang door, en wel met
1 mm per week. Dit lijkt weinig maar als de kiezen en tanden niet genoeg slijten kan er al snel een ruimte gebrek ontstaan in
hun mond. Kiezen en tanden kunnen dan doorgroeien en wonden in de wang en tong geven. Om het gebit genoeg te laten
slijten is het belangrijk dat deze dieren veel ruwvoer eten (gras, hooi en grasbrok). Cavia’s hebben daarnaast ook dagelijks
vitamine C nodig. Langharige konijnen en cavia’s moeten geholpen worden met hun vachtverzorging door ze regelmatig
te kammen of te borstelen. Anders kunnen klitten ontstaan en als aan de achterhand wat poep blijft hangen dan kunnen
vliegen hier eitjes in leggen en zullen er maden gaan groeien met alle nare gevolgen van dien.
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