
Deze les gaat 
over, Het skelet 

van een konijn en 
de organen.







Blindedarm 
keutel

• Anatomie

• Een konijn is eigenlijk met name een maagdarmstelsel met een mooie verpakking daar omheen. Het 
belangrijkste van het konijn is namelijk het maagdarmstelsel.

• Het verteringsstelsel van een konijn lijkt veel meer op dat van een paard dan op dat van een hond of kat. Bijna 
de helft van de buik is gevuld met de blinde darm, terwijl dit bij een hond of kat ongeveer 1% is!

• In deze blinde darm zitten heel veel bacteriën. Het konijn kan zelf zijn voer niet goed verteren, dit doen de 
bacteriën in de blinde darm voor hem. U kunt dit vergelijken met het koken van onze groenten. Nadat het voer 
in de blinde darm geweest is, kan het konijn het wel verteren.

• Probleem is nu, dat het al bijna door het hele maag- darmkanaal heen is! De natuur heeft hier een oplossing 
voor gevonden: konijnen eten het voer wat uit de blinde darm komt, gewoon nog een keer op. Het voer dat nu 
door de darmen gaat, levert de energie en bouwstoffen die het konijn nodig heeft. Uiteindelijk wordt dit voer 
omgezet in de bekende ronde keutels, die we van konijnen gewend zijn.

• Uw konijn heeft dus 2 soorten keutels: ronde ballen, die in het hok liggen, en een soort kleffe druiventrosjes. 
Deze druiventrosjes zijn de ontlasting die rechtstreeks uit de blinde darm komen.

• Als het goed is, eet het konijn deze direct uit de anus en zult u deze keutels niet of nauwelijks in het hok zien 
liggen



Keutels per etmaal



De organen 



Wie weet wat dit is??



Wie weet wat dit is??



Hoe houden wij onze konijnen 
gezond?



300 tot 400 keutels per etmaal
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