
Beste konijneneigenaren,

Aankomende meivakantie en/of zomervakantie verwelkomen wij uw
konijn(en) in onze opvang. Met deze brief informeren wij u over een
belangrijke wijziging in onze opvangvoorwaarden per 1 april 2023.

Vaccinatie konijnen voortaan verplicht
Vanaf 1 april a.s. vangen wij alleen nog konijnen op die zijn gevaccineerd tegen Myxomatose,
RHD1 en RHD2.

Waarom deze wijziging?
De afgelopen jaren is het aantal besmettingen, met name met het RHD2-virus, onder zowel
tamme als wilde konijnen sterk gestegen. Vrijwel alle konijnen die besmet worden, worden
ernstig ziek of overlijden nog voordat ze enige ziekteverschijnselen vertonen. Het virus wordt
onder meer via urine, speeksel en insectenbeten overgedragen. Mensen en andere dieren
kunnen deze ziekte niet krijgen maar wel overdragen, bijvoorbeeld via schoenzolen, kleding of
handen. Gaat het virus eenmaal rond in een konijnenpopulatie, dan gaat het niet meer weg.

Meer info: https://www.licg.nl/nieuws/besmettelijk-konijnenvirus-rhd-2-steekt-weer-de-kop-op/

Zoals u begrijpt, willen wij een uitbraak op de kinderboerderij graag voorkomen en de opvang
voor alle dieren veilig en gezond houden. Daarom laten wij onze eigen konijnen ook inenten.
Sinds 2020 is er een combinatievaccin beschikbaar dat uw konijn goed beschermt tegen RHD1,
RHD2 en Myxomatose. Deze inenting moet jaarlijks herhaald worden.

Mijn konijn is gevaccineerd, wat nu?
Heeft uw konijn de vereiste vaccinatie, dan is het van harte welkom in onze opvang. Wel vragen
wij u om ons een foto of scan van het vaccinatiebewijs te sturen.

Mijn konijn is nog niet gevaccineerd, wat nu?
Maak een afspraak bij uw dierenarts om uw konijn(en) minimaal 2 weken voor het begin van de
opvang te laten inenten. U kunt hiervoor onder meer terecht bij Dierenkliniek Hoofdstraat in
Driebergen. Na inenting ontvangen wij graag een foto of scan van het vaccinatiebewijs.

Ik wil mijn konijn niet laten vaccineren, wat nu?
Uiteraard kunnen wij u niet verplichten om uw konijn te laten inenten. Vanwege de veiligheid
van uw en onze dieren betekent dit wel dat wij uw reservering moeten annuleren.

Begin maart bellen wij u om te bespreken of uw vakantiereservering kan doorgaan. Hebt u nu al
vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan gerust eerder contact met ons op.
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