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SAMENVATTING 

De anatomie en fysiologie van het gastro-intestinaalstelsel hebben veel effect op de absorptie en het 

metabolisme van geneesmiddelen die oraal worden toegediend. Het gastro-intestinaalstelsel van 

konijnen is zeer gevoelig voor orale antibacteriële therapie. Toediening van antibiotica kan de balans 

van de normale microbiële darmflora verstoren, dit wordt ook wel dysbacteriose genoemd. Hierdoor 

kan de groei van pathogene bacteriën de overhand krijgen. De pathogene soorten die zich gaan 

vermeerderen en prolifereren zijn met name de toxine producerende Clostridium species en 

Escherichia coli, deze zijn normaal in kleine hoeveelheden aanwezig in de gastro-intestinale flora. De 

overgroei van de pathogene bacteriën kan leiden tot een verhoogd risico op enteritis, enterotoxemie 

en soms zelfs sterfte tot gevolg.    

De meest toxische antibiotica voor het konijn zijn amoxicilline, ampicilline, cephalosporine, 

clindamycine, erythromycine, lincomycine en penicilline, deze veroorzaken vaak bij orale toediening 

dysbacteriose. De meest veilige antibiotica zijn enrofloxacine en trimethoprim, deze kunnen langere 

tijd oraal toegediend worden. Enkele belangrijke indicaties voor orale antibiotica bij het konijn zijn met 

name de gastro-intestinale aandoeningen, zoals colibaccilose, enterotoxemie, epizoötische 

enteropathie, ziekte van Tyzzer en coccidiose. Ook is bij pasteurellose, dit is de belangrijkste 

aandoening van het ademhalingsstelsel bij het konijn, het gebruik van orale antibiotica aangewezen.  

 

Sleutelwoorden: Konijn – Antibiotica – Oraal – Dysbacteriose – Gastro-intestinaalstelsel 
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INLEIDING 

Vanwege de toenemende populariteit van een konijn als huisdier, wordt de dierenarts steeds vaker 

met konijnen en hun aandoeningen geconfronteerd. Ook de industriële konijnenhouderij voor de 

voedselproductie is voor de dierenarts van groot belang.  

Konijnen verschillen in de anatomie en fysiologie van het gastro-intestinaalstelsel van elk ander dier. 

Deze anatomie en fysiologie heeft invloed op de metabolisatie en absorptie van geneesmiddelen die 

oraal worden toegediend. Voor het gebruik van orale antibacteriële therapie zijn konijnen erg gevoelig. 

Een toediening van orale antibiotica kan de balans van de normale microbiële darmflora verstoren, 

deze dysbalans in de gastro-intestinale flora wordt ook wel dysbacteriose genoemd. Hierdoor krijgen 

de pathogene bacteriën de kans om zich te gaan vermenigvuldigen en prolifereren.  

 

In deze masterproef wordt de anatomie en fysiologie van het gastro-intestinaalstelsel van het konijn 

kort aangehaald met de nadruk op de dysbacteriose van de darmflora die kan ontstaan. De 

predisponerende factoren die mede een belangrijke rol kunnen spelen bij het veroorzaken van 

dysbacteriose worden kort en oppervlakkig benoemd. Daarna worden de meest gebruikte en meest 

veilige orale antibiotica bij het konijn besproken. De toxische antibiotica worden enkel kort en 

oppervlakkig opgesomd. Ook worden de belangrijkste indicaties van orale antibacteriële therapie bij 

het konijn kort besproken, hieronder vallen voornamelijk gastro-intestinale aandoeningen en één 

enkele belangrijke aandoening van het ademhalingsstelsel. Voor deze aandoeningen worden de 

mogelijke orale antibacteriële behandelingen besproken, inclusief de aangewezen dosering.  

 

 

 

 

 

   

 

 

  



3 
 

LITERATUURSTUDIE 

1 ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN HET GASTRO-INTESTINAALSTELSEL 

VAN HET KONIJN 

Het konijn valt onder de klasse van de herbivoren. Bij herbivoren beschikt het gastro-intestinaalstelsel 

over een microbiële flora dat voor de vertering van het vezelrijk voedsel zorgt. Hierdoor kunnen 

herbivoren, in tegenstelling tot carnivoren en omnivoren, overleven enkel door middel van voeding met 

een zeer lage nutritionele waarde (Cheeke, 1987). 

De maag fungeert als reservoir voor een groot deel van het ingenomen voedsel en heeft een dunne 

wand (Quesenberry en Carpenter, 2012). Doordat de maag een sterke cardiale sfincter heeft kunnen 

konijnen niet braken (Harcourt-Brown, 2007). De normale pH van de maag bij volwassen konijnen is 

erg laag, namelijk 1 tot 2. Deze lage zuurtegraad zorgt ervoor dat de meeste micro-organismen 

worden afgedood (Harrenstien, 1999). Jonge zogende konijnen hebben een pH van 5 tot 6.5, hierdoor 

kunnen micro-organismen de maag passeren waardoor er een eigen microflora in de darmen van de 

jonge konijnen wordt opgebouwd. Deze hoge pH maakt de jonge dieren wel gevoeliger voor bacteriële 

enteritis veroorzaakt door enterische pathogenen (Richardson, 2000). 

In de dunne darm is de vertering en absorptie van nutriënten dezelfde als bij andere monogastrische 

zoogdieren (Harcourt-Brown, 2002a). Deze bestaat dus ook uit een duodenum, jejunum en ileum. De 

maaginhoud komt via de pylorus in het duodenum terecht en hier wordt de zuurtegraad 

geneutraliseerd door middel van alkaline en vermengd met verteringsenzymen afkomstig van de 

pancreas. Ook komt de galinhoud die gevormd wordt in de lever, via het galkanaal in het duodenum 

terecht. Dit proces speelt een belangrijke rol in de absorptie van vet en vitamines (Cheeke, 1987). Het 

einde van het ileum is een uitgezette, bolvormige vergroting met een dikke wand en verbindt het ileum 

met het caecum en het proximale colon. Deze structuur wordt de sacculus rotundus genoemd en is 

uniek bij konijnen, ook heeft het een immunologische functie. De ileocaecale klep tussen het ileum en 

de sacculus rotundus controleert het binnenstromen van de darminhoud vanuit het ileum naar het 

colon en het caecum en door deze klep wordt het terugstromen naar de dunne darm verhinderd 

(Harcourt-Brown, 2004a). De voortbeweging van de inhoud in de dunne darm wordt geregeld door de 

segmentatie en de peristaltiek. Bij de segementatie wordt de darminhoud door statische peristaltische 

contracties gemengd en door deze statische peristaltiek wordt de darminhoud in distale richting 

voortbewogen (Rees Davies en Rees Davies, 2003). 

De dikke darm is zeer goed ontwikkeld en bestaat uit het caecum en het colon. Het colon wordt door 

het fusus coli in een proximaal en distaal deel verdeeld, deze structuur is uniek voor konijnen. Het is 

een soort pacemaker die de peristaltiek van het proximale en distale deel van het colon reguleert. De 

fusus coli is goed doorbloed en geïnnerveerd. Deze wordt beïnvloed door hormonen zoals aldosteron 

en prostaglandines (Pairet et al., 1986). Het caecum is het grootste orgaan in de abdominale holte van 

het konijn en bevat ongeveer 40 tot 60% van het totale volume van het gastro-intestinaalstelsel. Op 

het einde van het caecum bevindt zich een blinde zak die de vermiforme appendix wordt genoemd. 
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Deze structuur is rijk aan lymfoïed weefsel en zorgt ervoor dat water en bicarbonaat worden 

gesecreteerd (Quesenberry en Carpenter, 2012).  

De dunne darminhoud passeert de ileocaecale klep en de sacculus rotundus en wordt daarna 

verdeeld over het caecum en het proximale colon (Figuur 1). Water wordt gesecreteerd ter hoogte van 

het proximale colon, dit helpt bij het verdelings- en mengingsproces van de inhoud in het proximale 

colon. De fusus coli reguleert de contracties (Harcourt-Brown, 2004a) en zorgt ervoor dat de 

darminhoud in twee fracties wordt gesplitst, die tegelijkertijd in verschillende richtingen worden geleid 

(Sayers, 2010). De onverteerbare vezelrijke inhoud wordt samengeperst in het centrale lumen van het 

proximale colon (Björnhag, 1981). De verteerbare inhoud en vloeistoffen bewegen naar de buitenkant 

van het colon en komen in de zakvorminge haustrae terecht, door contracties wordt deze visceuze 

inhoud in retrograde richting naar het caecum bewogen. Het caecum is continu in beweging en de 

visceuze inhoud blijft hier geruime tijd aanwezig voor fermentatie, terwijl de centrale, onverteerbare, 

vezelrijke inhoud naar caudaal beweegt (Cheeke, 1987). Water, elektrolieten en vluchtige vetzuren 

(azijnzuur, boterzuur en propionzuur) worden geabsorbeerd voordat de inhoud wordt uitgescheiden 

via het rectum, deze inhoud wordt dan de harde faeces genoemd (Björnhag, 1981). Dit gebeurt tijdens 

de harde faeces fase en deze vindt meestal plaats gelijktijdig met de voedselopname of de eerste 4 

uur erna in periodes van rust. Naast de harde is er ook een zachte faeces fase, deze wisselen elkaar 

af in een circadiaansritme (Ruckebusch en Hornicke, 1977). De fase van excretie is ook afhankelijk 

van het type beschikbaar voedsel, externe stimuli, stress, de leeftijd, mogelijke dracht en lactatie 

(Harcourt-Brown, 2002a). Figuur 2 geeft een schematische voorstelling van de anatomie en fysiologie 

van de harde en zachte faeces fase weer. 

Het caecum bevat een vloeibare inhoud dat bestaat uit halfverteerd voedsel met een hoog 

proteïnegehalte, laag vezelgehalte en de microflora. Tijdens de fermentatie ontstaan vluchtige 

 

Figuur 1 : Het proces van de selectieve excretie van onverteerbare vezelrijke inhoud en de retentie van de 
verteerbare inhoud en vloeistoffen voor de fermentatie in het caecum. (A) Dunne darminhoud komt via de 
sacculus rotundus in het caecum en proximale colon. (B) Door contractie van het caecum beweegt de 
darminhoud naar het proximale colon. (C) Door de peristaltiek wordt de onverteerbare vezelrijke inhoud 
samengeperst in het centrale lumen van het proximale colon en verlaat het colon als harde faeces. Door de 
contracties van de haustrae in het colon bewegen de vloeistoffen en verteerbare inhoud in retrograde richting 
naar het caecum. (D) De verteerbare inhoud en vloeistoffen zijn gesplitst van de vezels (uit Cheeke, 1987). 
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Figuur 2: De normale anatomie en fysiologie van het gastro-intestinaalstelsel tijdens de harde en zachte faeces fase 
 (uit Harcourt-Brown, 2002a). 

 

vetzuren welke direct worden geabsorbeerd om vervolgens als energiebron te fungeren (Harcourt-

Brown, 2004a). Deze gefermenteerde inhoud passeert na enige tijd snel door het colon en wordt hier 

omgeven door een mucuslaag. Via het rectum wordt de inhoud uitgescheiden als zachte faeces 

tijdens de zachte faeces fase, ook wel nachtfaeces of de caecotrofen genoemd. De caecotrofen 

blijven plakken aan de anus en worden onmiddellijk opgenomen door het konijn zelf, dit proces is 

gekend als coprofagie, ofwel meer correct als caecotrofie (Rees Davies en Rees Davies, 2003). Op de 

caecotrofen wordt niet gekauwd en doordat ze zijn omgeven door een mucuslaag worden ze minimaal 

6 uur beschermd tegen de zure pH in de maag (Griffiths en Davies, 1963), waardoor de fermentatie en 

melkzuurvorming in de caecotrofen nog kan doorgaan (Harrenstien, 1999). In de dunne darm worden 

de voedingsstoffen die door de fermentatie zijn gevormd, geabsorbeerd. Het gaat dan voornamelijk 

om de essentiële aminozuren, microbiële eiwitten, korte vetzuurketens, natrium, kalium, stikstof, 

vitamine B en K (Quesenberry en Carpenter, 2012). Door de caecotrofie kan een konijn overleven op 

een vezelrijk dieet zonder dat de voeding lang in het spijsverteringsstelsel aanwezig moet blijven. Dit 

mechanisme is zeer voordelig aangezien het konijn een prooidier is (Rees Davies en Rees Davies, 

2003). 
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Zoals uit het bovenstaande blijkt, is de fermentatie door de microflora in de dikke darm, met name in 

het caecum, van groot belang voor het konijn. Deze microflora bestaat bij gezonde konijnen 

voornamelijk uit obligaat anaerobe, niet-pathogene, gram-negatieve bacteriën van het genus 

Bacteroides. In kleinere aantallen werden nog vele andere micro-organismen aangetoond, zoals 

andere gram-positieve en gram-negatieve staafjes, coccen, coccobacillen, spirocheten, niet-

pathogene protozoa en gisten. De samenstelling van de caecale microflora is niet constant en is 

afhankelijk van de tijd van de dag, het dieet en de leeftijd van het konijn (Harcourt-Brown, 2002a). 

Veranderingen in de productie van vluchtige vetzuren en schommelingen van de pH-waarde hebben 

ook een effect op de populatie van de caecale microflora. Bij konijnen met een laag vezeldieet of 

opname van veel suikers en/of eiwitten worden de Lactobacillus en E. coli species terug gevonden in 

de microflora door de stijging van de pH, deze bacteriën zijn normaal niet aanwezig (Harcourt-Brown, 

2004a). Andere oorzaken van een verstoorde balans van de normale microflora, ook wel 

dysbacteriose genoemd, zijn het gebruik van antibiotica of de stress bij het spenen. Hierdoor kan de 

groei van pathogene bacteriën de overhand krijgen, zoals de toxine producerende E. coli en 

Clostridium species, deze overgroei kan diarree en enterotoxemie veroorzaken (Harrenstien, 1999). 
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2 ORALE ANTIBIOTICA BIJ HET KONIJN  

De fysiologie van het gastro-intestinale stelsel heeft veel effect op de absorptie en het metabolisme 

van medicatie dat oraal wordt gegeven.  Dit is één van de belangrijkste redenen dat men de dosissen 

voor een andere diersoort niet mag extrapoleren en zomaar mag toedienen bij het konijn. In 

tegenstelling tot de hond, kauwt het konijn zeer goed op het voedsel en is de maag nooit volledig leeg. 

Ook kan de zure pH van de maag van het konijn een effect hebben op de ionisatie en absorptie van 

geneesmiddelen (Harcourt-Brown, 2004b). Door caecotrofie worden de stoffen die aan de grote 

partikels binden snel uitgescheiden, terwijl de vloeistoffen en kleine stoffen worden weerhouden in het 

caecum. Wanneer de inhoud van het caecum wordt uitgescheiden als caecotrofen worden deze weer 

opnieuw opgenomen, hierdoor hebben de werkzame stoffen een grotere kans om te worden 

opgenomen in de bloedbaan (Guillot et al., 1988). Deze werkzame stoffen kunnen een effect hebben 

op de fusus coli, waardoor de vorming van caecotrofen geremd wordt. Ook kan het een invloed 

hebben op de geur van de caecotrofen, hierdoor wordt de caecotrofie door het konijn verhinderd. Door 

Escoula et al. (1981) werd bewezen dat de toediening van ampicilline de heropname van de 

caecotrofen inhibeert. 

Het grootste risico van antimicrobiële therapie bij konijnen is dat de gastro-intestinale flora uit balans 

kan worden gebracht. De normale microbiële flora wordt vaak voor een deel vernietigd, waardoor de 

pathogene soorten zich kunnen vermeerderen en prolifereren. Zo kan er een dysbacteriose ontstaan 

(Ramirez, 2007). Dit risico wordt ook beïnvloed door het dieet, de keuze van het antibioticum, de 

dosis, de toedieningsweg, de aanwezigheid van pathogene species, de leeftijd, stress en 

corticosteroïden therapie (Harcourt-Brown, 2004b). Tabel 1 toont de toxische antibiotica voor het 

konijn. 

De pathogene soorten die zich gaan vermeerderen zijn met name Clostridium species en Escherichia 

coli, deze zijn normaal in kleine hoeveelheden aanwezig. Door een overgroei van Clostridium 

spiriforme in het caecum en de dunne darm worden er door deze kiem twee soorten exotoxines 

geproduceerd. Toxine A en B, welke enteritis, enterotoxemia en sterfte kunnen veroorzaken. In 

sommige gevallen zijn C. difficile, C. perfringens en C. tertium er ook bij betrokken (Perkins et al., 

1995).  

Deze dysbacteriose wordt voornamelijk veroorzaakt door de toediening van penicilline, ampicilline, 

amoxicilline, clindamycine, lincomycine en in mindere mate door erythromycine en cephalosporine 

(Ramirez, 2007; Quesenberry en Carpenter, 2012). Clindamycine, erythromycine en lincomycine 

kunnen ook veranderingen in het epitheliaal ionentransport in het distale colon van het konijn 

veroorzaken. Ook kunnen ze effect hebben op de contractiliteit van de muscularis en mucosa van het 

gastro-intestinaalstelsel (Rosenthal, 2004). Enrofloxacine en trimethroprim vallen onder de veilige 

antibiotica die zelfs voor langere tijd oraal kunnen worden gegeven (Harcourt-Brown, 2004b). Als 

relatief veilig worden de aminoglycosides, chloramphenicol, metronidazole en sulfonamide  

beschouwd, deze veroorzaken veel minder vaak dysbacteriose (Ramirez, 2007). 
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Niet enkel de keuze van het antibioticum is een belangrijke factor voor de preventie van antibioticum-

geassocieerde diarree bij konijnen, ook de toedieningsweg van het antibioticum speelt een belangrijke 

rol (Harcourt-Brown, 2004b). Deze toedieningsweg is afhankelijk van de gezondheidsstatus van het 

dier, de lokatie van de infectie, het temperament en het aantal dieren dat dient behandeld te worden. 

Toediening via het drinkwater wordt voornamelijk gebruikt als het aantal dieren dat behandeld moet 

worden zeer groot is en een individuele behandeling te duur is of veel stress oplevert. Ook wordt het 

vaak gebruikt als de eetlust en wateropname bij de zieke dieren niet veranderd is. Antimicrobiële 

stoffen die toegevoegd worden aan het drinkwater moeten oplosbaar, stabiel en absorbeerbaar zijn na 

opname. Er moet worden gelet op de verschillen van wateropname, eetlust, lichaamsgewicht en de 

leeftijd. Hierdoor is de exacte dosis van een behandeling vaak onmogelijk, met name als er een groot 

aantal dieren moet worden behandeld. Door een antibiotica aan het voedsel of water toe te dienen 

kan ook de smaak invloed hebben op de opname. De huidige voedselopname van het dier moet mee 

in rekening worden gebracht. Dieren die enkel droogvoer krijgen nemen meer water op dan dieren die 

verse groenten, planten en fruit krijgen. De gemiddelde dagelijkse voedselopname is 5 g (droog 

gewicht) per 100 g lichaamsgewicht en ad libitum hooi en de water opname is 5 tot 10 ml water per 

100 g lichaamsgewicht voor het konijn (Ramirez, 2007). 

In België zijn specifiek voor het konijn enkele antimicrobiële stoffen beschikbaar en officieel 

geregistreerd. Hieronder valt een orale oplossing van enrofloxacine 25 mg/ml (Baytril
®
), een oplossing 

van sulfadimidine natrium 160 mg/ml voor in het drinkwater (S-MEZ 16%
®
), een gemedicineerd 

voormengsel van tilmicosine fosfaat 200 g/kg (Pulmotil 200
®
) voor oraal gebruik of een granulaat met 

het voeder van tilmicosine fosfaat 100g/kg (Pulmotil 100
®
), een gemedicineerd voormengsel voor 

oraal gebruik dat tiamulinefumaraat 100mg/g (Tiamutin 10%
®
) bevat en een poeder voor in het 

drinkwater dat bestaat uit zink bacitracine 4200 IE/g (Bacivet S
®
) (BCFI-vet, 2011). 

Deze middelen mogen enkel worden gebruikt bij bepaalde indicaties bij het konijn met in achtname 

van de richtlijnen die in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) zijn opgenomen, 

Tabel 1: Toxische antibiotica voor het konijn (naar Carpenter, 2013) 

Antibioticum Gevolg 

Amoxicilline Enteritis, enterotoxemie 

Ampicilline Enteritis, enterotoxemie, 
hoog risico vnl bij oraal 
gebruik 

Cephalosporine Enteritis, enterotoxemie bij 
oraal gebruik 

Clindamycine Enteritis, enterotoxemie 

Erythromycine Enteritis, enterotoxemie 

Lincomycine Enteritis, enterotoxemie 

Penicilline Enteritis, enterotoxemie, 
hoog risico vnl bij oraal 
gebruik 
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Figuur 3: Structuurformule 
enrofloxacine (De Backer, 2011). 

 

zoals dosering, duur van de behandeling en eventueel de wachttijd. Indien er geen toegelaten middel 

voor de diersoort en indicatie beschikbaar is, kan er gebruik worden gemaakt van het 

cascadesysteem. Dit mag alleen in uitzonderlijke omstandigheden wanneer er sprake is van 

diergeneeskundige noodzaak (BCFI-vet, 2011; Arts et al. 2012). 

 

2.1   Enrofloxacine 

Enrofloxacine (Figuur 3) is een fluoroquinolone dat actief is tegen 

gram-negatieve aeroben en Rickettsia species, maar weinig acief 

tegen anaeroben, zoals Clostridia en Bacteroides species. Ze 

bezitten een variabele, doch matige activiteit tegen gram-

positieven (BCFI-vet, 2011). Ook is het actief tegen Pseudomonas  

en Mycoplasma species. Pasteurella multocida is zeer gevoelig 

voor enrofloxacine in vitro (Harcourt-Brown, 2004b). De bactericide 

werking van enrofloxacine wordt veroorzaakt door inhibitie van 

topo-isomerasen, waaronder het bacterieel DNA-gyrase, die 

verantwoordelijk zijn voor de stabilisatie van de driedimensionele 

structuur van het bacterieel DNA (BCFI-vet, 2011). Voor de behandeling van bacteriële infecties van 

het gastro-intestinaal of ademhalingsstelsel bij het konijn is enrofloxacine aangewezen. Na de orale of 

subcutane toediening wordt het snel opgenomen door het weefsel, voordat het wordt geëlimineerd 

(Harcourt-Brown, 2004b). Het wordt gemetaboliseerd in de lever en de actieve metabolieten worden 

geëxcreteerd in de urine en gal (Brown, 1996). De biologische beschikbaarheid bij konijnen na 

gastrointestinale absorptie bedraagt 61%. Volgens het onderzoek van Broome et al. (1991) wordt 

gemiddeld na 2,3 h de maximale plasmaconcentratie bereikt. Er zijn geen bewijzen dat enrofloxacine 

de intestinale flora beïnvloedt en hierdoor gastro-intestinale problemen ontstaan, ook al wordt het 

oraal toegediend. Het is een zeer veilig antibioticum voor gebruik bij konijnen en kan gedurende een 

lange tijd (14 tot 30 dagen voor pasteurellosis) gegeven worden via subcutane (5 mg/kg bid of 10 

mg/kg sid) of perorale (5-10 mg/kg bid) toedieningsweg (Broome et al., 1991). Er moet wel 

voorzichtigheid worden geboden bij de toediening van dit antibioticum aan jonge konijnen, omdat het 

negatieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van het kraakbeen (Mitchell, 2006).  

 

2.2   Sulfonamiden en trimethoprim 

Sulfonamiden zijn bacteriostatische antibiotica actief tegen gram-positieve en gram-negatieve kiemen, 

aeroben en anaeroben, Chlamydia, Toxoplasma en Coccidia spp. Pseudomonas spp., Mycoplasma 

spp. en Spirocheten zijn van nature resistent. Trimethoprim is bacteriostatisch en is actief tegen gram-

positieve en gram-negatieve kiemen, maar niet tegen anaeroben. Pseudomonas, Mycoplasma en 

Chlamidia spp. zijn van nature resistent. Sulfonamiden worden vaak in combinatie met trimethoprim 

gebruikt wegens het synergistisch effect. Deze combinaties, meestal in een 5/1 verhouding, zijn 

bactericide (BCFI-vet, 2011). 
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Sulfonamiden zijn structurele analogen 

van para-aminobenzoëzuur (PABA). De 

bacteriostatische werking komt tot stand 

doordat dit geneesmiddel in competitie 

gaat voor het enzyme dihydropteroaat-

synthetase, hierdoor wordt er minder 

foliumzuur gevormd (Figuur 4). Mensen 

en dieren verkrijgen foliumzuur uit de 

voeding en zijn dus niet gevoelig voor 

de werking van sulfonamiden (De 

Backer, 2011). Trimethoprim is ook 

bacteriostatisch en inhibeert eveneens 

de synthese van foliumzuur, maar dit 

gebeurt ter hoogte van een ander 

enzym, namelijk dihydrofolaatreductase 

(Figuur 4). Deze twee verschillende 

aangrijpingspunten verklaren het 

synergistisch effect van de combinaties van sulfamiden met trimethoprim (BCFI-vet, 2011), deze 

samenwerking wordt ook wel de ‘sequentiële block’ genoemd (De Backer, 2011). 

De halfwaardetijd van enkele sulfonamiden is korter in konijnen dan in andere species. Bijvoorbeeld 

sulfadiazine, dit is een sulfonamide component van de meeste veterinaire preparaten en heeft een 

halfwaardetijd van 1 h in een konijn in vergelijking met 5 tot 10 h in andere species (DuSouich et al., 

1978). De halfwaardetijd van trimethoprim is ongeveer 40 min (Ladefoged, 1977). Een nadeel van de 

sulfonamiden is dat ze worden geïnactiveerd door exsudaat en debris (Prescott en Baggot, 1988) en 

dus niet effectief zijn in de behandeling van erge purulente infecties. Er zijn geen gevallen bekend van 

antibiotica-geassocieerde diarree door gepotentialiseerde sulfonamiden en dus kunnen combinaties 

met trimethoprim veilig worden gebruikt. Sulfonamiden worden gebruikt voor de behandeling van 

coccidiose bij konijnen. Meestal zijn ze enkel beschikbaar in grote hoeveelheden geschikt voor het 

behandelen van grote aantallen van industriële konijnen. Voor een individueel konijn wordt co-

trimoxazole gebruikt dit is een combinatie van trimethoprim en sulfamethazole dat beschikbaar is voor 

humaan gebruik. Een pediatrische orale oplossing is beschikbaar en kan gebruikt worden als 

behandeling tegen coccidiose (Harcourt-Brown, 2004b).  

 

2.3   Tilmicosine en tylosine 

Tilmicosine is een bacteriostatisch macrolide dat actief is tegen verschillende aerobe en anaerobe 

gram-positieve kiemen en een aantal gram-negatieve kiemen. Enterobacteriaceae, Pseudomonas, 

Mycobacteriën en Chlamydia spp. zijn niet gevoelig voor dit antibioticum (BCFI-vet, 2011). Macroliden 

inhiberen de bacteriële proteïnesynthese ter hoogte van de 50S-subunit van het ribosoom, hierdoor 

wordt de translocatie geremd. Tilmicosine is vooral actief tegen Pasteurella, Mycoplasma spp. en ook 

gram-positieve kiemen (De Backer, 2011). Alle macroliden zijn irriterend en kunnen pijnlijk zijn na 

 

Figuur 4: Werkingsmechanisme van sulfonamiden en trimethoprim 
(De Backer, 2011). 
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intramusculaire of intraveneuze injectie. Door stimulatie van het glad spierweefsel kunnen ze diarree 

veroorzaken (BCFI-vet, 2011). Het antibioticum zou dus alleen moeten worden gebruikt, rekening 

houdende dat er nadelige reacties kunnen optreden met zelfs de dood tot gevolg (Harcourt-Brown, 

2004b). Tilmicosine wordt snel en goed geresorbeerd vanuit de darm en heeft een goede 

weefselverdeling voornamelijk specifiek naar de longen (BCFI-vet, 2011). De intrapulmonaire 

concentratie van oraal toegediend tilmicosine ligt 5 tot 10 keer hoger dan de concentratie in het 

plasma (Gallina et al., 2010). Het wordt gebruikt om pneumonie bij runderen en schapen veroorzaakt 

door Pasteurella species te behandelen. Ook wordt het succesvol gebruikt als behandeling tegen P. 

multocida bij konijnen. Experimenteel onderzoek heeft bewezen dat 93% van de kiem effectief 

geëlimineerd kon worden met een subcutane dosis van 25 mg/kg tilmicosine (McKay et al.,1996).  

Tylosine is een macrolide antibioticum met voornamelijk een goede activiteit tegen Mycoplasma 

species. Het wordt geïsoleerd uit Streptomyces fradiae en heeft na orale toediening een goede 

resorptie en bevat een hoog distributievolume (De Backer, 2011). Er zijn wel onderzoeken naar de 

veiligheid bij konijnen gedaan, maar is er nog geen duidelijkheid (Harcourt-Brown, 2004b). 

 

2.4   Tiamuline 

Tiamuline is een antibioticum dat valt onder de pleuromutulinen. Het werkingsspectrum is 

vergelijkbaar met dat van tylosine, maar de werking tegen mycoplasmen en anaerobe gram-negatieve 

kiemen is beter. De werking en de farmacokinetische eigenschappen zijn vergelijkbaar met deze van 

de macroliden. Het wordt bij konijnen vaak gebruikt als preventieve behandeling tegen epizoötische 

enterocolitis (BCFI-vet, 2011). In het voeder van konijnen kunnen ionofore coccidiostatica aanwezig 

zijn, hiermee kan tiamuline in interactie gaan en voor een toxiciteit zorgen (De Backer, 2011). 

2.5   Bacitracine 

Bacitracine is een complex antimicrobieel polypeptide product afkomstig van Bacillus subtilis met een 

bactericide activiteit tegen gram-positieve aeroben en anaeroben (Prescott en Baggot, 1988). Het 

antibioticum wordt voornamelijk gebruikt bij konijnen tijdens de opfok om de symptomen en sterfte te 

wijten aan enterocolitis veroorzaakt door C. perfringens te verminderen (BCFI-vet, 2011). Ook 

stimuleert het de groei van het konijn zonder dat er een verhoogde voedselopname wordt 

geïnduceerd (King, 1976), dit gebeurt door een verhoogde verteerbaarheid van het voedsel (Abecia et 

al., 2005). Bacitracine remt de synthese van de celwand, dit heeft sterke gevolgen voor de bacteriële 

membranen (Agnoletti et al., 2007). Bij een orale of lokale toediening op de huid of mucosa wordt het 

nauwelijks opgenomen. Het antibioticum is zeer nefrotoxisch na parenterale toediening. De veiligheid 

van het antibioticum is niet vastgesteld bij drachtige of zogende konijnen, daarom wordt het gebruik bij 

deze dieren niet aanbevolen (BCFI-vet, 2011).     

2.6   Tetracycline 

Tetracyclines zijn breed-spectrum antibiotica, deze zijn effectief tegen gram-positieve en gram-

negatieve kiemen, aeroben en anaeroben, Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia species en sommige 
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protozoa (BCFI-vet, 2011). Ze inhiberen de proteïnesynthese door binding met de 30S-subeenheid 

van het ribosoom, hierdoor ontstaat er een competitie met tRNA voor de A-plaats en wordt de opbouw 

van een peptideketen verhinderd (De Backer, 2011). Hun bacteriostatische activiteit is optimaal in een 

zuur milieu. De uitscheiding van oxytetracycline gebeurt door glomerulaire filtratie onder actieve vorm 

en in mindere mate door de gal. Doxycycline wordt dankzij zijn hoge vetoplosbaarheid voor het 

grootste deel uitgescheiden door het spijsverteringsstelsel na een directe diffusie vanuit het bloed 

naar het lumen (BCFI-vet, 2011).  

Tetracyclines hebben een synergistisch effect met tylosine tegen Pasteurella (Harcourt-Brown, 2004b; 

De Backer, 2011). Vroeger werden tetracyclines veel gebruikt bij commerciële konijnen, zowel als 

groeipromoter als voor profylactisch middel. Ze werden toegediend in het voeder en het drinkwater. Er 

werd aangetoond dat de toediening via het drinkwater geen detecteerbare concentraties in het serum 

geeft, zelfs bij een hoge dosis (1600 mg/L). Ook wordt het geassocieerd met een daling van de 

wateropname. Daardoor is deze methode van toediening hoogst waarschijnlijk niet effectief (Percy en 

Black, 1988). Volgens McElroy et al. (1987) resulteren hoge parenterale dosissen van 30 mg/kg elke 8 

h in anorexie en diarree, dus het antibioticum heeft toch een klein risico op toxische effecten bij het 

konijn. 

 

2.7   Gentamicine en neomycine 

Gentamicine en neomycine zijn beide bacteriocide aminoglycosiden, deze zijn voornamelijk actief 

tegen aerobe gram-negatieve kiemen en tegen sommige mycoplasmen en mycobacteriën. In 

anaeroob, zuur en/of een purulent milieu neemt hun activiteit af. Neomycine is actief tegen talrijke 

Pseudomonas kiemen, maar niet tegen P. aeruginosa. Gentamicine is één van de meest actieve 

aminoglycosiden. Het is actief tegen talrijke gram-positieve en gram-negatieve kiemen, Mycoplasma 

species en P. aeruginosa in tegenstelling tot neomycine (BCFI-vet, 2011). Ze inhiberen de 

proteïnesynthese door te binden op de 30S-subeenheid van het ribosoom, dit brengt een verandering 

in het codon teweeg, waardoor het mRNA verkeerd wordt afgelezen en hierdoor worden defecte 

eiwitten gevormd (De Backer, 2011). Absorptie treedt zeer gering op via het spijsverteringsstelsel en 

daarom is orale toediening niet effectief. De orale weg is enkel aangewezen bij een behandeling van 

enterische infecties veroorzaakt door gram-negatieve kiemen (Harcourt-Brown, 2004b). Volgens 

Escoula et al. (1980) treedt er na orale toedienging van gentamicine bij het konijn gewichtsverlies op, 

dit komt doordat er na deze toediening minder voedsel wordt opgenomen. Excretie gebeurt enkel door 

de nieren en het heeft een nefrotoxische activiteit, daarom wordt het niet aangeraden om het 

systemisch te gebruiken. Ook bindt het aan purulent materiaal en moet bij een topicale behandeling 

het necrotisch materiaal eerst door middel van debrideren worden verwijderd. De voornaamste 

indicatie om gentamicine te gebruiken bij konijnen is voor een topicale behandeling van conjunctivitis 

of voor een lokale behandeling van abcessen (Harcourt-Brown, 2004b). 
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2.8   Metronidazole 

Metronidazole (Figuur 5) is een nitroimidazole dat bactericied is 

tegen de meeste gram-negatieve en veel anaerobe gram-

positieve bacteriën. Het heeft geen goed resultaat voor een 

behandeling tegen pasteurellosis (Harcourt-Brown, 2004b). 

Nitroimidazoles hebben een antiprotozoale werking, toch heeft 

een experimentele studie van Franssen et al. (1995) bewezen 

dat het in vitro niet effectief is tegen Encephalitozoön cuniculi. 

Het antibioticum is veilig en makkelijk in gebruik. Er is een 

pediatrische oplossing beschikbaar voor orale toediening naast 

het veterinair preparaat voor parenteraal gebruik (Harcourt-Brown, 2004b). Door de carcinogene 

eigenschappen van metronidazole is sinds 1997 bij wet verboden om dit geneesmiddel toe te dienen 

aan vleeskonijnen. Bij de gezelschapskonijnen kan het gebruik ervan wel overwogen worden 

(Hermans, 2011).  

2.9   Robenidine en salinomycine 

Robenidine en salinomycine zijn beide coccidiostatica en worden toegevoegd aan het voeder voor 

industriële konijnen. Salinomycine is een ionofoor antibioticum en heeft een nauwere therapeutische 

marge dan robenidine, deze is niet-ionofoor (Hermans, 2011). Ionoforen interfereren met het 

transmembranair transport van kationen, hierdoor ontstaat er een hoge intracellulaire concentratie van 

natirum- en calciumionen. Ook is er een stimulatie van het Na
+
/K

+
 ATP-ase, waardoor de influx van 

natriumionen wordt bevorderd en gevolgd door chloorionen. Als gevolg van deze ionenverschuiving, 

neemt de parasiet water op, zwelt en barst uiteindelijk (De Backer, 2011). Konijnen zijn zeer gevoelig 

voor ionoforen intoxicatie (Butaye et al., 2003). Dieren van alle leeftijden worden aangetast bij deze 

intoxicatie, maar er treedt meer sterfte op bij lacterende konijnen. Dit komt waarschijnlijk doordat ze 

meer voedsel opnemen en dus meer ionofore antibiotica binnen krijgen of doordat ze gevoeliger zijn 

voor dit antibioticum (Peixoto et al., 2009).   

 

  

 

Figuur 5: Structuurformule metronidazole 
(Prescott and baggot, 1988) 
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3 INDICATIES VAN ORALE ANTIBIOTICA BIJ HET KONIJN 

Zoals eerder vermeld brengt het gebruik van orale antibacteriële therapie bij het konijn vaak enig risico 

met zich mee. Toch zijn er enkele specifieke indicaties wanneer het gebruikt wordt. De belangrijkste 

worden hier beschreven. Ook worden er vaak antibiotica gebruikt bij cystitis of secundaire letsels die 

ontstaan bij een virusinfectie, hierbij is de keuze van het antibioticum afhankelijk van een antibiogram.  

3.1   Gastro-intestinale aandoeningen 

3.1.1 Colibacillose 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen neonatale colibacillose bij konijnen van 1 tot 14 dagen oud 

en colibacillose bij gespeende konijnenjongen van 4 tot 8 weken oud. Bij beide wordt de enteritis 

veroorzaakt door E. coli. Deze kiem hecht zich vast aan de mucosa en zorgt voor vernietiging van de 

microvilli (Richardson, 2000). Predisponerende factoren voor deze ziekte zijn veranderingen in dieet, 

het toekomen van pathogene kiemen in de ongekoloniseerde darm van het gespeende konijn, een 

laag vezel dieet, stress, andere ziektes, veranderingen in de darmflora door antibiotica die actief zijn 

tegen gram-positieve bacteriën (Harkness en Wagner, 1989).  

De neonatale enteropathogene E. coli (EPEC) hechten zich vast aan het darmepitheel vanaf de 

maaguitgang tot het uiteinde van het colon. Dit leidt tot degeneratie van epitheelcellen, desquamatie 

en villus atrofie. Hierdoor kan de darmwand zijn resorberende functie minder goed uitoefenen en 

sterven vaak hele nesten konijnen door uitdroging. De EPEC-bacteriën bij gespeende konijnen 

hechten zich vast ter hoogte van de borstelzoom van het ileum, caecum en colon. Dit leidt tot 

epitheelcel degeneratie met malabsorptie. Grote hoeveelheden EPEC-bacteriën worden 

uitgescheiden in de faeces, hierdoor wordt de infectiedruk verhoogd (Hermans, 2011). 

De diagnose van colibacillose kan gesteld worden door de herkenning van de klinische symptomen in 

combinatie met het maken van een cultuur (Harkness en Wagner, 1989). Dit kan worden bevestigd 

door histologisch onderzoek van het ileum en caecum. Bacteriologisch onderzoek met biotypering 

en/of serotypering is nodig om de pathogeniteit te bepalen en een geschikte behandeling in te stellen. 

Door de toenemende resistentie is het maken van een antibiogram aangewezen (Hermans, 2011).   

Neonatale colibacillose kan curatief worden behandeld door een individuele orale toediening van 

neomycine (30 mg/kg BID), dit werkt tegen de gram-negatieve kiem (Richardson, 2000; Harcourt-

Brown, 2004b).  Ook een combinatie van trimethoprim en sulfadiazine (30 mg/kg BID) kan oraal 

gebruikt worden (Richardson, 2000; Harcourt-Brown, 2004b; Hermans, 2011). Enrofloxacine is voor 

deze aandoening geregistreerd met de aanbevolen orale dosis van 5 mg/kg SID gedurende 5 dagen 

(BCFI-vet, 2011). Bij gespeende konijnen is de behandeling afhankelijk van het biotype waarmee ze 

geïnfecteerd zijn. Vaak is een behandeling met antibiotica niet meer mogelijk en moeten de dieren 

worden opgeruimd. Ook zijn er strenge hygiënemaatregelen nodig (Hermans, 2011). Soms wordt er 

de eerste 10 dagen na het spenen tetracycline (250 mg/L) via het drinkwater toegediend (Richardson, 

2000). Zoals eerder vermeld hebben Percy en Black (1988) aangetoond dat de toediening van 

tetracycline via het drinkwater geen detecteerbare concentraties in het serum geeft, zelfs bij een hoge 

dosis van 1600 mg/L. 
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3.1.2 Clostridium spiroforme enterotoxemie 

Zoals eerder vermeld kan stress of het toedienen van bepaalde antibiotica leiden tot dysbacteriose bij 

het konijn, dit wordt vaak gekenmerkt door een vermenigvuldiging en proliferatie van Clostridium 

spiroforme in de darmflora. Dit is een anaerobe, gram-positieve kiem, die een bepaald enterotoxine 

produceert, dit toxine is verantwoordelijk voor de symptomen van enterotoxemie (Harcourt-Brown, 

2004c). Soms zijn ook  C. difficile, C. perfringens en C. tertium erbij betrokken. Clostridium difficile 

produceert twee soorten exotoxines, namelijk toxine A en B. Toxine A is een lethaal enterotoxine dat 

bindt op specifieke enteroreceptoren, hierdoor ontstaat er een ontstekingsreactie met een verhoogde 

vloeistof secretie en een beschadiging van de mucosa. Toxine B is een krachtig cytotoxine en heeft 

een synergistische werking met het toxine A (Perkins et al., 1998).  

Enterotoxemie kan symptomen vertonen van anorexie en gasophoping in het gastro-intestinaalstelsel 

ofwel obstipatie dat vaak gevolgd wordt door diarree. Het verloopt meestal zeer acuut en er treedt snel 

sterfte op (Hermans, 2012). De ergheid en het verloop van de ziekte is ook afhankelijk van het voedsel 

dat het konijn opneemt, indien er veel vezels worden opgenomen neemt de incidentie van de ziekte af 

(Patton et al., 2008).   

Postmortem stelt men de diagnose door middel van een uitstrijkje van een mucosa afkrabsel van het 

caecum, na de kleuring worden meer dan 10 C. spiroforme per veld als abnormaal beschouwd. De 

diagnose kan ook gesteld worden door de bacterie te isoleren onder anaerobe omstandigheden en 

een cultuur te maken op bloedagar. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de postmortale 

woekering die na de dood plaatsvindt, daarom dienen de stalen zo snel mogelijk bij de autopsie 

genomen en bekeken te worden (Hermans, 2011).   

De behandeling zou mogelijk zijn met metronidazole (20 mg/kg PO BID), maar dit werkt niet tegen de 

toxines en is meestal te laat (Richardson, 2000; Harcourt-Brown, 2002b). De toediening van 

metronidazole aan vleeskonijnen is zoals eerder vermeld sinds 1997 bij wet verboden, dit kan enkel bij 

de gezelschapskonijnen overwogen worden (Hermans, 2011). Cholestyramine wordt ook aanbevolen 

om toe te dienen (0,5 g/kg BID per oraal of 2 g/20 mL via het drinkwater), dit is een 

anionenuitwisselaar die aan de bacteriële toxines bindt. Het is effectief voor de behandeling en voor 

de preventie van enterotoxemie (Harcourt-Brown, 2002b). 

3.1.3 Epizoötische enteropathie 

Epizoötische enteropathie wordt ook wel mucoïde enteropathie genoemd. De etiologie van deze 

ziekte is onbekend. Het epidemisch verloop en de letsels wijzen in de richting van een virale oorzaak, 

maar dit agens is nog niet aangetoond of geïsoleerd (Hermans, 2011).  

De ziekte komt niet voor bij zogende konijnen en pasgespeende konijnen. De ziekte wordt 

gekarakteriseerd door de aanwezigheid van veel mucus in het colon, dit wordt geassocieerd met 

impactie van het caecum (Harcourt-Brown, 2004c). De symptomen van de aangetaste dieren zijn dan 

ook een iets minder gebonden mestproductie of soms diarree en de aanwezigheid van slijm in de 

faeces. Ook is er sprake van gasophoping in het gastro-intestinaalstelsel, waardoor er vaak een 

opgezet abdomen aanwezig is. Algemene depressie, hypothermie en anorexie kunnen ook 

voorkomen bij deze ziekte (Harcourt-Brown, 2002a).  
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Histologisch worden weinig specifieke letsels teruggevonden. Vaak is er sprake van een interstitiële 

pneumonie. Soms worden er ontstekingsletsels in de darm waargenomen ter hoogte van de mucosa 

van de dunne darm, dit is niet het typisch beeld voor de ziekte. Er is voornamelijk sprake van necrose 

van epitheliale kliercellen en hypersecretie van mucus. Hyperplasie van de cellen van Paneth in de 

crypten van Lieberkühn wordt ook waargenomen (Hermans, 2011).  

De diagnose kan worden gesteld door middel van een radiografische opname (Harcourt-Brown, 

2002a) en het uitsluiten van andere aandoeningen die diarree of sterfte bij konijnen veroorzaken, 

zoals bijvoorbeeld enteropathogene E. coli, coccidiose enz. Ook moet het ziektebeeld in de richting 

van mucoïde enteropathie wijzen, zonder dat er een aanwijsbare oorzaak voor aanwezig is.  

Er dienen voornamelijk preventieve hygiënische maatregelen worden genomen om de insleep op het 

bedrijf te voorkomen. Er is gebleken dat het toevoegen van zinkbacitracine aan het drinkwater goede 

resultaten geeft om de gevolgen van de ziekte te onderdrukken, maar als hiermee gestopt wordt 

komen de symptomen van de ziekte weer terug (Hermans, 2011). Zinkbacitracine mag gedurende 14 

tot 21 dagen aan een dosis van 420 IE/kg via het drinkwater worden toegediend (BCFI-vet, 2011). 

Ook kan er preventief (3 tot 4 weken na het spenen) of curatief tiamuline per oraal worden toegediend 

aan een dosis van 3 mg/kg SID totdat de klinische symptomen 2 tot 3 dagen zijn verdwenen (BCFI-

vet, 2011). Toch is de prognose voor deze ziekte slecht en is euthanasie vaak het meest dierwaardige 

besluit (Harcourt-Brown, 2004c). 

3.1.4 Ziekte van Tyzzer 

De ziekte van Tyzzer wordt veroorzaakt door C. piliforme, dit is een gram-positieve, obligaat 

intracellulaire, filament vormige, spore-vormende bacterie. Het  wordt vaak beschouwd als een 

apathogene of oppertunistische pathogene kiem van de darmflora. De ziekte komt sporadisch voor bij 

het konijn (Hermans, 2011). Meestal verloopt de ziekte subklinisch. De klinische vorm wordt mede 

veroorzaakt door stress en immunosuppressie en begint met symptomen van lusteloosheid, verlies 

van eetlust, uitdroging en in sommige gevallen diarree. Het kent een acuut verloop met sterfte binnen 

de 72 h. De ziekte kan worden overgedragen door middel van direct contact en door gecontamineerd 

voedsel of strooisel met faeces (Patton et al., 2008).  

De bacteriën kunnen worden aangetoond met de Warthin-Starry zilver impregnatie. Ook kan de 

diagnose gesteld worden met indirecte immunofluorescentie, ELISA of complement bindingstest, 

indien men beschikt over de reagentia (Hermans, 2011). 

De behandeling van de ziekte is zeer moeilijk door het acuut verloop en doordat de bacterie 

intracellulair vermeerdert (Harkness en Wagner, 1989). Bij een uitbraak zou het volgens Hermans 

(2011) mogelijk zijn sterfte te stoppen door het toedienen van oxytetracycline (200 mg/L) aan het 

drinkwater gedurende 5 dagen. De spores van de kiem kunnen lang in de omgeving overleven, 

daarom wordt het dagelijks verwijderen van de faeces aanbevolen, toch is de eradicatie van de kiem 

waarschijnlijk onmogelijk. 

3.1.5 Coccidiose 

Alle konijnen zijn dragers van coccidiose, dit zijn protozoa. De aandoening is voornamelijk van belang 

in de industriële konijnenhouderij, hier veroorzaakt het diarree na het spenen van de konijnen. Dit gaat 
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gepaard met gewichtsverlies, maar veroorzaakt over het algemeen weinig sterfte, omdat 

coccidiostatica standaard worden toegevoegd aan het voeder (Hermans, 2011). Wilde geïnfecteerde 

konijnen kunnen theoretisch gezien als infectiebron worden beschouwd voor de konijnen die als 

huisdier worden gehouden. De overdracht gebeurt door middel van het voeren van gecontamineerd 

gras (Harcourt-Brown, 2004c). 

Voor het konijn zijn 9 verschillende Eimeria species gekend, deze verschillen erg van elkaar in 

pathogeniteit. Acht species parasiteren de darm (Tabel 2) en E. stiedae parasiteert de epitheelcellen 

van de galgangen en de lever, hierdoor kunnen de levers van de geïnfecteerde konijnen worden 

afgekeurd in het slachthuis (Hermans, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De diagnose van coccidiose bij konijnen kan gesteld worden door het vaststellen van de letsels, het 

aantonen van oöcysten en het identificeren van de oöcysten in de faeces op basis van de vorm 

(Harkness en Wagner, 1989).  

In de konijnenindustrie worden de konijnenvoeders preventief gesupplementeerd met robenidine (66 

mg/kg) of met salinomycine, dit zijn de enige toegelaten coccidiostatica voor konijnen (Hermans, 

2011). Deze coccidiostatica werken in op het asexuele deel van de cyclus van de protozoa (Harkness 

en Wagner, 1989; De Backer, 2011). Salinomycine wordt minder gebruikt dan robenidine, omdat deze 

een nauwere therapeutische marge bevat. Curatief kan worden behandeld met sulfonamiden in het 

drinkwater, hiertegen bestaat reeds wat resistentie (Hermans, 2011). Sulfadimidine natrium is voor de 

behandeling van coccidiose bij konijnen geregistreerd, hiervoor dient een dosis van 200 mg/kg 

gedurende 7 dagen via het drinkwater toegediend te worden (BCFI-vet, 2011). Voor de behandeling 

van individuele konijnen wordt co-trimoxazole gebruikt, dit is een combinatie van trimethoprim en 

sulfamethazole dat beschikbaar is voor humaan gebruik. Een pediatrische orale oplossing is 

beschikbaar en kan gebruikt worden aan een dosis van 40 mg/kg per oraal gedurende 7 dagen 

(Harcourt-Brown, 2004b). Ook kan er behandeld worden met toltrazuril in het drinkwater (25 mg/L) of 

diclazuril in het voeder (1 mg/kg) (Hermans, 2011). 

Tabel 2: De Eimeria species die voorkomen bij het konijn ter hoogte van de darm (Hermans, 2011; Claerebout en 
Vercruysse, 2010). 
 

Species Pathogeniteit Symptomen Lokalisatie 

E. coecicola apathogeen geen caecum 

E. perforans 

E. media 

weinig pathogeen lichte daling van de 

gewichtsaanzet, geen 

diarree 

dunne darm 

E. magna 

E. irresidua 

E. piriformis 

pathogeen duidelijke daling van de 

gewichtsaanzet, diarree, 

weinig of geen mortaliteit 

dunne darm, uitgezonderd E. 

piriformis die bevindt zich in het 

rectum 

E. intestinalis 

E. flavescens 

zéér pathogeeen erge vermagering, erge 

diarree, hoge mortaliteit 

E. intestinales in de dunne darm 

en E. flavescens in het colon 
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3.2   Aandoening van het ademhalingsstelsel 

3.2.1 Pasteurellose 

Pasteurellose wordt veroorzaakt door Pasteurella multocida, dit is een gram-negatieve, kleine kok- tot 

staafvormige bacterie. Het is een belangrijke en veel voorkomende ziekte bij konijnen (Hermans, 

2011). De infectie kan asymptomatisch zijn, maar het kan ook rhinitis, sinusitis, conjunctivitis, otitis 

media, pneumonie, subcutane abcessen, orchitis, pyometra en septicemie veroorzaken (Patton et al., 

2008). Vaak wordt pasteurellose geassocieerd met rhinitis, ook al geeft het een asymptomatisch beeld 

bij 50% van de konijnen waar deze kiem wordt terug gevonden (Hermans, 2011). De rhinitis kan zich 

uitbereiden tot sinusitis, hierbij kunnen ook andere kiemen, zoals Bordetella bronchiseptica of 

Staphylococci species betrokken zijn. De symptomen die de konijnen vertonen zijn vaak sereuze, 

mucoïde tot mucopurulente neusvloei en niezen, hierdoor krijgen ze vaak een geelverkleuring van de 

vacht van de voorpoten, doordat de dieren met hun voorpoten over hun neus vegen om de 

neusopeningen vrij te houden (Hermans, 2012). Vreemde voorwerpen in de nasale holte of 

periapicale abcessen van de maxilaire snijtanden of premolaren kunnen dezelfde symptomen geven 

(Harcourt-Brown, 2004d). Pasteurellose wordt voornamelijk via de aërogene weg overgedragen, 

hierbij speelt de omgeving ook een belangrijke rol. De ziekte kan zich ook verspreiden via direct 

contact of via de genitale weg tijdens dekking of bij de geboorte van de jongen (Hermans, 2011).   

De symptomen worden voornamelijk bepaald door de virulentie van de stam van de bacterie. Ook 

spelen predisponerende factoren, zoals extreme temperaturen, hoge luchtvochtigheid, hoge 

ammoniakconcentraties, omgevingsveranderingen, dracht en lactatie een belangrijke rol in het 

ontstaan van de ziekte (Patton et al., 2008).  

De diagnose kan gesteld worden door een bacteriologisch onderzoek van stalen uit de neus, deze 

worden genomen door middel van een nasale swab. Vals negatieve resultaten zijn mogelijk in het 

begin van de infectie en vals positieve resultaten komen voor bij pas gespeende konijnen die nog 

maternale antistoffen bevatten (Hermans, 2011).  

In vitro is P. multocida gevoelig aan de meeste antibiotica, maar uit onderzoek en uit de praktijk blijkt 

dat antibioticumtherapie weinig succesvol is (Hermans, 2012). Door breed-spectrum antibiotica, zoals 

tetracycline intramusculair aan een dosis van 25 mg/kg, kunnen de symptomen wel worden 

verminderd, maar toch blijven de konijnen vaak drager van de kiem (Patton et al., 2008). Dit is ook het 

geval bij een behandeling met enrofloxacine tegen pasteurellose (Okerman et al., 1990; Mähler et al., 

1995). Enrofloxacine kan gedurende 14 tot 30 dagen gegeven worden via subcutane (5 mg/kg BID of 

10 mg/kg SID) of via de orale toedieningsweg (5 mg/kg BID) (Broome et al., 1991). Door middel van 

experimenteel onderzoek heeft McKay et al. (1996) bewezen dat 93% van de kiem effectief 

geëlimineerd kon worden met een subcutane dosis van 25 mg/kg tilmicosine. Tilmicosine kan ook via 

het voeder worden toegediend (12 mg/kg SID) gedurende 7 dagen (BCFI-vet, 2011).  

Voor de bestrijding van de ziekte bij grote groepen konijnen dienen de klinisch zieke dieren en 

asymptomatische dragers opgespoord te worden en geëuthanaseerd te worden. Ook dient er 

aandacht aan de omgeving besteed te worden en moet de aankoop van besmette dieren vermeden 

worden (Hermans, 2011). 
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Tabel 3:Overzichtstabel van de besproken indicaties met de aanbevolen behandeling. 

Indicatie Antibioticum Dosis 

Colibacillose Enrofloxacine PO 

Trimethoprim/sulfadiazine PO 

Neomycine PO 

5 mg/kg SID, 5 d. 

30 mg/kg BID 

30 mg/kg BID 

C. spiriforme 

enterotoxemie 

Metronidazole PO 

 

20 mg/kg BID 

Epizoötische 

enteropathie 

Zinkbacitracine PO 

Tiamuline PO 

420 IE/kg, 14 tot 21 d. via drinkwater 

3 mg/kg SID, tot klinische symptomen 2 

tot 3 d. zijn verdwenen 

Ziekte van Tyzzer 

 

Oxytetracycline PO 200 mg/L, 5 d. via drinkwater 

Coccidiose Sulfadimidine natrium PO 

Trimethoprim/sulfamethazole = 

co-trimoxazole PO 

Toltrazuril PO 

Diclarazuril PO 

200 mg/kg, 7 d. via drinkwater 

40 mg/kg SID, 7 d. 

 

25 mg/L via drinkwater 

1 mg/kg via voeder 

Pasteurella Enrofloxacine SC 

Enrofloxacine PO 

Tetracycline IM 

Tilmicosine SC 

5 mg/kg BID of 10 mg/kg SID, 14 tot 30 d. 

5 mg/kg BID, 14 tot 30 d. 

25 mg/kg SID 

12 mg/kg SID, 7 d. 
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BESPREKING 

De enorme hoeveelheid gepubliceerde informatie ontbreekt vaak aan farmacokinetische gegevens, dit 

geeft het een extra uitdaging om konijnen te behandelen. De aangegeven dosissen dienen gebruikt te 

worden met grote voorzichtigheid, met name als de farmacokinetische informatie niet aanwezig is. 

Dierenartsen dienen de anatomie, fysiologie en farmacobiologie van het konijn in acht te nemen 

(Ramirez, 2007). Ook moet het risico van het behandelen met antibioticum in overweging worden 

genomen tegen het risico van het konijn niet te behandelen met het antibioticum (Harcourt-Brown, 

2004b). Sommige medicijnen kunnen ineffectief zijn in sommige dieren in de aanbevolen dosis. 

Bijvoorbeeld tetracyclline in het drinkwater werd vele jaren als behandeling gebruikt bij konijnen, totdat 

een farmacokinetische studie bewees dat er geen therapeutische concentratie mee bereikt werd 

(Percy en Black, 1988). Vaak worden de dosissen die gebruikt worden bij andere dieren 

geëxtrapoleerd naar het konijn. Deze dieren verschillen meestal veel in de anatomie en fysiologie van 

het gastro-intestinaalstelsel ten opzichte van het konijn, hierdoor is er vaak sprake van een 

onderdosering. Dit kan aanleiding geven tot resistentie (Morris, 1995). 

De meeste informatie over het risico van antibioticumgebruik bij konijnen is verkregen uit 

experimentele onderzoeken in plaats van onderzoek bij therapeutische gevallen. Hierbij worden vaak 

gezonde konijnen gebruikt en niet konijnen die lijden aan een ziekte. Voor deze onderzoeken worden 

ook vaak jonge konijnen gebruikt, deze hebben een andere darmflora dan oudere konijnen. Er is 

meestal een groot verschil in het soort voedsel dat de konijnen ter beschikking hebben. Zo ontstaan er 

dus veel onderzoeksresultaten die elkaar tegenspreken (Harcourt-Brown, 2004b). 

De geneesmiddelen die worden toegevoegd aan het drinkwater moeten oplosbaar, stabiel en 

absorbeerbaar zijn na opname, dit is niet voor alle antibiotica mogelijk. Er moet ook gelet worden op 

de verschillen van wateropname, eetlust, lichaamsgewicht en de leeftijd van het konijn. Hierdoor is de 

exacte dosis van een behandeling vaak onmogelijk, met name bij de behandeling van een groot 

aantal dieren. Door een antibiotica aan het voedsel of water toe te dienen kan ook de smaak 

veranderen, dit kan invloed op de hoeveelheid die opgenomen wordt door het konijn (Ramirez, 2007). 

Het antibioticum zelf kan de microbiële darmflora uit balans brengen, waardoor de pathogene kiemen 

een kans krijgen om te gaan vermenigvuldigen en te prolifereren. De toxine producerende pathogene 

bacteriën die vaak vermeerderen  zijn Clostridium species en E. coli. Deze dysbacteriose kan enteritis, 

enterotoxemie met zelfs sterfte als gevolg veroorzaken (Perkins et al., 1995).   

Kortom het gebruik van antibiotica bij konijnen brengt heel wat risico’s met zich mee, daarom dient er 

voorzichtig mee worden omgegaan. Dit risico wordt ook beïnvloed door andere factoren waarmee 

rekening moet worden gehouden, zoals het dieet, de keuze van het antibioticum, de dosis, de 

toedieningsweg, de aanwezigheid van pathogene species, de leeftijd, stress en corticosteroïden 

therapie (Harcourt-Brown, 2004b). 

 

 

  



21 
 

REFERENTIELIJST 

Abecia L., Balcells J., Fondevila M., Belenguer A., Calleja L. (2005). Effect of therapeutic doses of 

antibiotics in the diet on the digestibility and caecal fermentation in growning rabbits. Animal Research 

54, 307-314. 

Agnoletti F., Bacchin C., Bano L., Passera A., Favretti M., Mazzolini E. (2007). Antimicrobial 

susceptibility to zinc bacitracin of Clostridium perfringens of rabbit origin. World Rabbit Science 15, 19-

22. 

Arts H.T., Charpentier G.C., Van Geijswijk I.M., Goorden C.J.M., De Groot S.J., Verstraelen P.J.A.G., 

Kleyn van Willigen F.C. (2012). Formularium konijnen. Konijnlijke Nederlandse Maatschappij voor 

Diergeneeskunde, werkgroep veterinair antibioticum beleid. 

BCFI-vet (2011). Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie. Gecommentarieerd 

Geneesmiddelenrepertorium voor Diergeneeskundig gebruik. Gent, p. 26-27. 

Björnhag G. (1981). The retrograde transport of fluid in the proximal colon of rabbits. Swedish Journal 

of Agricultural Research 11, 63-69. 

Broome R.L., Brooks D.L., Babish J.G., Copeland D.D., Conzelman G.M. (1991). Pharmacokinetic 

properties of enrofloxacin in rabbits. American Journal of Veterinary Research 52, 1835-1841. 

Brown S.A. (1996). Fluoroquinolones in animal health. Journal of Veterinary Pharmacology and 

Therapeutics 19, 1-14. 

Butaye P., Devriese L.A., Haesebrouck F. (2003). Antimicrobial growth promoters used in animal feed: 

effects of less well known antibiotics on gram-positive bacteria. Clinical Microbiology Reviews 16, 175-

188. 

Carpenter J.W. (2013). Exotic Animal Formulary. 4th edition. Elsevier, St. Louis, p 438.  

Cheeke, P.R. (1987). Rabbit feeding and nutrition, Academic Press, New York, p. 15-33, 187-188.  

Claerebout E., Vercruysse J. (2010). Algemene parasitologie. Derde Bachelor Diergeneeskunde 2010-

2011, p. 32. 

De Backer P. (2011). Bijzondere farmacologie: deel III. Eerste master diergeneeskunde 2011-2012, p. 

242-246. 

DuSouich P., McLean A.J., Lalka D., Jenkins B., Haegele D.K., McNay J.L. (1978). Sulfadiazine 

handling in the rabbit. 1. Pseudosaturation of N-Acetyltransferase. Journal of Pharmacology and 

Experimental Therapeutics 207, 221-235. 

Escoula L., Camguilhem R., Larrieu G., Moré J. (1980). Sensitivity of rabbit to ampicillin, gentamicin 

and their association. Annales de Zootechnie 29, 438.  



22 
 

Escoula L., Camguilhem R., Larrieu G., Moré J. (1981). Sur la sensibilité du lapin à l’association 

ampicilline-gentamicine. Annales de Recherches Vétérinaires 12, 11-17. 

Franssen F.F.J., Lumeij J.T., Van Knapen F. (1995). Susceptibility of Encephalitozoon cuniculi to 

several drugs in vitro. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 39, 1265-1268. 

Gallina G., Lucatello L., Drigo I., Cocchi M., Scandurra S., Agnoletti E., Montesissa C. (2010). Kinetics 

and intrapulmonary disposition of tilmicosin after single and repeated oral bolus administrations to 

rabbits. Veterinary Research Communications 34, 69-72. 

Giguère S., Prescott J., Baggot J.D., Walker R.D., Dowling P.M. (2007). Antimicrobial Therapy in 

Veterinary Medicine. 4th edition, Blackwell Publishing, Ames, Iowa, p. 565-580. 

Griffiths M., Davies D. (1963). The role of the soft pellets in the production of lactic acid in the rabbit 

stomach. Journal of Nutrition 80, 171-180. 

Guillot P., Sanders P., Mourot D. (1988). Étude pharmacocinétique du chloramphénicol chez le lapin. 

Annales de Recherches Vétérinaires 19, 27-33. 

Harcourt-Brown F. M. (2002a). Anorexia in rabbits: 1. Causes and effects. In Practice 24, 348-367. 

Harcourt-Brown F. M. (2002b). Anorexia in rabbits: 2. Diagnosis and treatment. In Practice 24, 450-

467. 

Harcourt-Brown F. M. (2004a). Biological characteristics of the domestic rabbit. In: Textbook of Rabbit 

Medicine. 4th edition. Elsevier Science, London, p. 3-18. 

Harcourt-Brown F. M. (2004b). Therapeutics. In: Textbook of Rabbit Medicine. 4th edition. Elsevier 

Science, London, p. 94-120. 

Harcourt-Brown F. M. (2004c). Digestive disorders. In: Textbook of Rabbit Medicine. 4th edition. 

Elsevier Science, London, p.249-291. 

Harcourt-Brown F. M. (2004d). Infectious diseases of domestic rabbits. In: Textbook of Rabbit 

Medicine. 4th edition. Elsevier Science, London, p. 361-385. 

Harcourt-Brown F. M. (2007). Gastric dilatation and intestinal obstruction in 76 rabbits. Veterinary 

Record 161, 409-414. 

Harkness J.E., Wagner J.E. (1989). Specific diseases and conditions. In: The Biology and Medicine of 

Rabbits and Rodents. 3rd edition. Lea and Febiger, Philadelphia, p. 111-204.  

Harrenstien L. (1999). Gastrointestinal diseases of pet rabbits. Seminars in Avian and Exotic Pet 

Medicine 8, 83-89. 

Hermans K. (2011). Ziekteleer bijzondere zoogdieren. Eerste master 2011-2012, p. 21-41. 



23 
 

Hermans K. (2012). Konijnen en knaagdieren in de praktijk. Tweede master 2012-2013, p. 32. 

King J.O.L. (1976). The feeding of zinc bacitracin to growing rabbits. Veterinary Records 99, 507-508. 

Ladefoged O. (1977). Pharmacokinetics of trimethoprim (TMP) in normal and febrile rabbits. Acta 

Pharmalogica et Toxicological, 41, 507-514. 

Mähler M., Stünkel S., Ziegowski C., Kunstýr I. (1995). Inefficacy of enrofloxacin in the elimination of 

Pasteurella multocida in rabbits. Laboratory Animals 29, 192-199. 

McElroy D.E., Ravis W.R., Clark C.H. (1987). Pharmacokinetics of oxytetracycline hydrochloride in 

rabbits. American Journal of Veterinary Research 48, 1261-1263. 

McKay S.G., Morck D.W., Merril J.K., Olson M.E., Chan S.C., Pap K.M. (1996). Use of tilmicosin for 

treatment of pasteurellosis in rabbits. American Journal of Veterinary Research 57, 1180-1184. 

Mitchell M.A. (2006). Enrofloxacin. Journal of Exotic Pet Medicine 15, 66-69. 

Morris T.H. (1995). Antibiotic therapeutics in laboratory animals. Laboratory Animals 29, 16-36. 

Okerman L., Devriese L.A., Gevaert D., Uyttebroek E., Haesebrouck F. (1990). In vivo activity of orally 

administered antibiotics and chemotherapeutics againt acute septicaemic pasteurellosis in rabbits. 

Laboratory Animals 24, 341-344. 

Pairet M., Bouyssou T., Ruckesbuch Y. (1986). Colonic formation of soft feces in rabbits: a role for 

endogenous prostaglandins. American Journal of Physiology 250, G302-G308. 

Patton N.M., Hagen K.W., Gorham J.R., Flatt R.F. (2008). Domestic Rabbits: Diseases and Parasites. 

Pacific Northwest Extension Publication, Oregon, p. 7-24. 

Peixoto P.V., Nogueira V.A., Gonzaléz A.P., Tokarnia C.H., Franca T.N. (2009). Accidental and 

experimental salinomycin poisoning in rabbits. Pesquisa Veterinaria Brasileira 29, 695-699. 

Percy D.H., Black W.D. (1988). Pharmacokinetics of tetracycline in the domestic rabbit following 

intravenous or oral administration. Canadian Journal of Veterinary Research 52, 5-11. 

Perkins S.E., Fox J.G., Taylor N.S., Green D.L., Lipman N.S. (1995). Detection of Clostridium difficile 

toxins from the small intestine and cecum of rabbits with naturally acquired enterotoxemia. Laboratory 

Animal Science 45, 379-384. 

Prescott J.F., Baggot J.D. (1988). Antimicrobial therapy in veterinary medicine, Blackwell Scientific 

Publications, Boston, p. 118-119, 235-256. 

Quesenberry K.E., Carpenter J.W. (2012). Ferrets, rabbits, and rodents: clinical medicine and surgery. 

3th edition. Elsevier Saunders, St. Louis, Missouri, p. 162-163, 183-187. 



24 
 

Ramirez H.E. (2007). Antimicrobial Drug Use in Rodents, Rabbits, and Ferrets. In: Antimicrobial 

Therapy in Veterinary Medicine. 4th edition, Blackwell Publishing, Ames, Iowa, p. 565-580. 

Rees Davies R., Rees Davies J.A.E. (2003). Rabbit gastrointestinal physiology. The Veterinary Clinics 

Exotic Animal Practice  6, 139-153. 

Richardson V.C.G. (2000). The Digestive System. In: Rabbits: health, husbandry and disease. 

Blackwell Science, Oxford, p. 81-107. 

Rosenthal K.L. (2004). Therapeutic contraindications in exotic pets. Seminars in Avian and Exotic Pet 

Medicine 13, 44-48. 

Ruckebusch Y., Hornicke H. (1977). Motility of the rabbit’s colon and cecotrophy. Physiology and 

Behavior 18, 871-878. 

Sayers I. (2010). Approach to preventive health care and welfare in rabbits. In Practice 32, 190-198. 


