
 

Bij  het  LICG kunt u terecht voor onafhankel i jke en betrouwbare informatie over 
het ‘houden van huisdieren’.  Door het  bieden van deze informatie en het 
organiseren van campagnes levert  het LICG een bijdrage aan verbetering van de 
gezondheid en het welzi jn van huisdieren in Nederland.  
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Praktisch | Gebitsproblemen bij konijnen - samenvatting     www.licg.nl 

Kijk voor de meest recente informatie op www.licg.nl 

De tanden en kiezen van een konijn groeien altijd door. Ze slijten af tijdens het kauwen, op het 
voedsel en op elkaar. Normaal gesproken zijn groei en slijtage in evenwicht. Als de slijtage 
verkeerd gaat, ontstaan er problemen. 
 

 Als tanden en kiezen verkeerd staan, slijten ze niet goed af. Er kunnen doorgroeiende 
‘olifantstanden’ ontstaan of haken op de kiezen. Een verkeerde stand kan erfelijk zijn. 

 Als het konijn voeding krijgt met een verkeerde hoeveelheid calcium en vitamine D en een 
verkeerde verhouding tussen calcium en fosfor, ontstaat botontkalking. Daardoor komen 
tanden losser te staan, groeien ze verkeerd en slijten ze verkeerd af. Ook kunnen 

kieswortels doorgroeien in het bot en abcessen veroorzaken of de traanbuizen 
dichtdrukken. 

 Verkeerd afslijten kan ook ontstaan als het konijn zijn gebit tijdelijk anders belast, 
bijvoorbeeld doordat hij ergens pijn heeft . 
 

Verkeerd afslijten van de kiezen kan haakjes op de kiezen veroorzaken, die in het mondslijmvlies 
prikken en pijn veroorzaken. Verkeerd afslijten van de tanden geeft tanden die naar buiten 
uitsteken of van binnen in de mond prikken. Problemen met het gebit kunnen een oorzaak zijn van 
pijn en daardoor ook van darmproblemen, kunnen oogproblemen geven of kunnen abcessen, 
ingekapselde ontstekingen, veroorzaken. 
 
Gebitsproblemen zijn te herkennen aan minder, moeilijker of helemaal niet eten, gewicht verliezen, 
kwijlen, natte ogen, een bult rond de kaken, een uitpuilend oog, uitstekende tanden, tanden met 
dwarsribbels en een slecht verzorgde vacht. Bij slecht eten worden vaak ook de keutels kleiner. 

 
Als u denkt dat uw konijn een gebitsprobleem heeft, moet u naar de dierenarts. Die kan het gebit 
controleren en, als dat nodig is, tanden of kiezen slijpen. Dat moet vaak onder narcose. Laat te 
lange tanden niet knippen, want dat geeft snel beschadigingen die nog meer problemen 
veroorzaken. Kies een dierenarts die ervaring heeft met het behandelen van het konijnengebit. 
Tanden die steeds weer te lang worden omdat ze verkeerd staan, kunnen beter getrokken worden. 
 
Na de behandeling heeft het konijn een pijnstiller nodig en soms ook medicijnen die de darmen 
stimuleren. Als het konijn niet zelf weer gaat eten heeft hij dwangvoer nodig. 
 
Om gebitsproblemen te voorkomen is goede voeding heel belangrijk. Deze bestaat uit: 

 Hooi en/of gras: het basisvoedsel met de juiste samenstelling  

 Geschikte groente waar het konijn langzaam aan gewend wordt 

 Pellets (Brokjes; geen gemengd voer) met mate, met een juiste calcium-fosforverhouding 
en voldoende calcium en vitamine D (niet meer dan 20 gram voer / kg streefgewicht). 

 

 

Deze samenvatting hoort bij het Praktisch document ‘Gebitsproblemen bij konijnen’. 
Lees het hele document op www.licg.nl. 

 




