"mijn konijn"

Dit is ons vierde konijn en een heel bijzondere. Hij is stapel op mijn man, likt zijn hele gezicht tijdenlang,
houdt van vuurwerk en is ontzettend lief. Naast dat hij zo lief is, is het ook een ontzettende wildebras. Hij
racet, wendt in bochten, maakt enorme sprongen.
Goed voor hem, zou je zeggen, maar helaas momenteel niet.

Twee maanden geleden at en keutelde hij ineens niet meer. Daar dit voor een konijn een heel veeg teken
is, waar onmiddellijk iets aan gedaan moet worden, gingen wij direct naar de dierenarts. Die voelde wel
wat in de buik, maar op de foto was niet echt duidelijk iets te zien. Dus direct een kijkoperatie.

Uit de kijkoperatie bleek, dat hij veel vet had opgeslagen, dat de darmen dichtdrukte.
Van buiten was hij ontzettend gespierd, dus daar was geen vet te zien. We (zo ook de dierenarts) hadden
gedacht dat hij gewoon een stevig konijn was.

Dat werd een streng dieet. Nadat hij opgeknapt was van de operatie, ging het goed. Hij viel af en alles leek
prima te gaan, totdat hij, bij mijn man op zijn knie gezeten, ergegns van schrok en met een reuzensprong
op de grond sprong. Later bleek hij een forse wondbreuk te hebben.

Wéér een operatie. Deze keer knapte hij sneller op (lichtere narcose) en na drie weken (we hebben hem
een tijdje niet op de bank gelaten) herhaalde het geheel zich.
De breuk is er weer, klein nog, maar kan niet worden geopereerd. Volgens de dierenarts wordt de
buikwand elke keer zwakker en dat wordt dus een vicieuze cirkel of erger, een neerwaartse spiraal.

Het moeilijke is, zo'n levendig, nog jong diertje rustig te houden en sterk te beperken in zijn
bewegingsvrijheid in de hoop op spontane genezing. Een heel probleem!
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