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Als je konijn veel geborsteld moet worden, dan is het 

belangrijk dat je konijn daar al zo jong mogelijk aan went.  

Vaste Routine  
Konijnen houden van een vaste routine, kies daarom voor 2 

vaste momenten in de week om ze te laten wennen aan de 

vachtverzorging. Bij voorkeur een moment waarop je konijn 

niet te actief is, dus niet rond zonsondergang en zonsopgang.  

Vaste Volgorde 

Probeer een vaste volgorde aan te houden, begin bij de prettige delen en eindig bij de delen die je konijn minder 

fijn vindt. Je zult merken dat je konijn rustiger wordt als hij weet wat er gaat gebeuren en wanneer hij klaar is. 

Vaste plek 
Start met het aanleren van de vachtverzorging op een vaste plek waar het konijn normaal gesproken niet zelf 

komt, bijvoorbeeld op tafel. Zorg er wel voor dat je konijn niet kan uitglijden door een handdoek op de tafel te 

leggen. Zo leert je konijn dat als hij op tafel zit het tijd is voor zijn vachtverzorging en dat hij daarbuiten niet 

geborsteld wordt. Sommige konijnen kunnen namelijk bang worden als je ze op de grond/bank wilt aaien als 

dat ook de plek voor de vachtverzorging is. 

Stap 1 
Geef je konijn een paar stukjes groente of wat brokjes (gebruik het liefst iets wat hij extra lekker vindt en 

bewaar dit speciaal voor deze wensessies). Aai vervolgens over zijn rug en kijk of hij dit oké vindt. Naast het 

geven van iets lekkers kun je je konijn ook belonen door hem lekker over zijn neusvleugel te aaien. Als je konijn 

het aaien over zijn rug oké vindt kun je proberen om een aai van je hand te laten volgen door een keer met de 

borstel zachtjes over zijn rug te borstelen. Vindt hij dit oké, dan kun je steeds meer borstelen en minder aaien. 

Probeer niet teveel slagen ineens te borstelen, maar bouw het langzaam op. Houd ongeveer 10 minuten aan 

per sessie en probeer iedere keer positief af te sluiten en geef een extra grote beloning aan het einde. 

Stap 2 
Als je konijn gewend is om geborsteld te worden over zijn rug, probeer dit dan langzaam uit te breiden naar 

andere delen aan de bovenkant van zijn lichaam. Pak dat op dezelfde manier aan als hierboven beschreven. 

Stap 3 
Als laatste ga je je konijn aanleren om ook geborsteld te worden aan de onderkant en vergeet daarbij vooral 

niet te borstelen onder de kin, de oksels, de borst, de liezen en rondom het staartje.  

Door deze stappen rustig op te bouwen en regelmatig te oefenen, raakt je konijn steeds meer gewend aan de 

vachtverzorging. 
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