
Kleine dieren houden
CHECKLIJSTEN VOOR DE AANSCHAF EN VERZORGING 

Genoeg bewegingsruimte, een afwisselingsrijk verblijf en vers voer zijn de belangrijkste basisonderdelen 
van het houden van kleine dieren. Wij geven jou hier een overzicht over het soortgeschikt houden van 
hamsters, konijnen en cavia’s. Daarnaast geven we belangrijke informatie, die je over de verschillende 
diersoorten moet weten. 

Algemene informatie over het houden van hamsters, konijnen en cavia’s 
Ondanks hun schattige voorkomen, zijn kleine dieren geen knuffeldieren, maar juist heel gevoelige 
dieren, die je met veel geduld en fijngevoeligheid moet behandelen. Hier de belangrijkste informatie 
over het houden van kleine dieren in het algemeen:

Voor het houden van kleine dieren is genoeg plek nodig: De veel verkochte hokken voor 
kleine dieren zijn vaak te klein en niet geschikt voor de dieren wanneer ze alleen in het hok 
worden gehouden. Informeer voor de aanschaf, hoeveel vierkante meter voor welk diersoort 
wordt aanbevolen. Over het algemeen geldt: Hoe meer plek de dieren hebben, hoe beter. 

Voor de verzorging van de dieren, moet je dagelijks tijd inplannen: Het voeren en schoon-
maken van het hok en de vrije ruimte, waar de dieren mogen lopen, zijn dagelijkse taken, die 
tussen de 5 en 20 minuten duren. Een grondige reiniging van het verblijf moet afhankelijk van 
het aantal dieren een tot twee keer per week worden gedaan.

Kleine dieren worden niet graag opgetild: De kleine dieren moeten voorzichtig en met een 
veilige greep worden opgepakt, bijvoorbeeld wanneer ze langs de dierenarts moeten. Pro-
beer het dier niet vanaf bovenaf te pakken, omdat het beestje hiervan kan schrikken. Verder 
moet je niet met ze gaan rondlopen, om onnodige stress te vermijden.

Kleine dieren hebben lang nodig om mensen te vertrouwen: Hamsters, cavia’s en konijnen 
zijn vluchtdieren, maar met veel geduld kun je ze tam maken. Soms laten ze het dan ook toe 
om zich in een veilige en bekende omgeving, waar ze makkelijk van je weg kunnen lopen, te 
laten aaien. Andere dieren blijven hun hele leven schuw. 

Laat kinderen langzaam meehelpen bij de verzorging van jullie kleine dier: Laat kinderen 
allereerst kleine taken doen (waterfles vullen, voer afwegen, etc.). Ondersteun jouw kind hier-
mee en let steeds op het welzijn van het dier.
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Portret van een hamster – De ’s nachts actieve “Einzelgänger”
Onder het begrip “hamster” worden meerdere soorten samengevat: aan de ene kant de Syrische 
goudhamster en aan de andere kant verschillende dwerghamstersoorten.

Informatie over hamsters

Levensverwachting 1,5 tot 3 jaar (dwerghamster),
2 tot 4 jaar (goudhamster)

Alleen houden Ja



Portret van een konijn – De gezellige langoor
Als huisdier worden vaak de verschillende dwergkonijnrassen gehouden. Er zijn echter ook huiskonij-
nenrassen die groter en zwaarder worden dan de dwergkonijntjes. Zij hebben dan natuurlijk ook meer 
ruimte nodig.

Informatie over konijnen

Levensverwachting 8 tot 10 jaar

Alleen houden Nee, minimaal 2 konijnen houden

Benodigde ruimte Minimaal 2 m2 voor twee konijnen, daarnaast ruimte waar ze vrij rond kun-
nen huppen

Omgevingstemperatuur Tussen de 15 en 20 °C (geen tocht en hitte)

Voeding Hooi, vers voer (fris gras, kruiden en salade, en voor een klein deel groente), 
kleine hoeveelheden fruit; eventueel gemixt voer of schillen in hele kleine 
hoeveelheid; takjes om aan te knagen; schoon drinkwater

Aanschafkosten Ca. €50 per dier (niet alleen houden), ca. €100 tot €300 voor de basisuit-
rusting, jaarlijkse kosten ca. €600 

Grote knaagdierkooi (minimale afmeting van 70 x 50 cm)
Huisje met meerdere kamers
Verstop- en terugtrekmogelijkheden, bijv. buizen 
Klein-dierstro, gemixt met hooi en/of stro
Zandbad met Chinchillazand
Waterfles en voedselbakje voor het verse voer
Zoutliksteen
Knaagmateriaal
Loopwiel en speelgoed
(Dwerg-)hamstervoer

Benodigde ruimte Verblijf met minimaal een oppervlakte van 70 x 50 cm

Omgevingstemperatuur Tussen de 18 en 26°C

Voeding Hoofdvoeding: Droogvoer met graan en zaadjes, extra voer: suikervrij vers 
voer (groente, kruiden, paardenbloem etc.); dierlijke eiwitten (gedroogde 
insecten of kattenvoer); snoepjes: zonnebloem-/pompoen-/pijnboompitten 
(maar af en toe als voer gebruiken); schoon drinkwater

Aanschafkosten Ca. €10 voor een dier, ca. €100 voor de basisuitrusting, jaarlijks terugkomen-
de kosten ca. €150

Eerste uitrusting voor hamsters



Groot hok (minimaal 120 x 60 cm per cavia)
Huisje (minstens eentje per konijn) en verstopmogelijkheden
Drinkfles en voederbakje
Klein-dierstro
Knaagmateriaal (bijv. takken)
Hooiruifje
Hooi en caviavoer
Speelgoed/ mogelijkheden tot vermaak

Portret van een cavia – De terughoudende huisgenoot
Cavia’s zijn gevoelige, sociale dieren, die niet geschikt zijn om te aaien. Omdat het gedrag en de 
lichaamstaal van konijnen en cavia’s erg verschillend is, wordt het niet aanbevolen om deze twee 
dieren samen te houden.

Informatie over cavia’s

Levensverwachting 5 tot 8 jaar

Alleen houden Nee, minimaal 2 tot 3 cavia’s houden

Benodigde ruimte In ieder geval 120 x 60 cm per cavia, daarnaast ruimte waar ze vrij rond 
kunnen lopen

Omgevingstemperatuur Tussen de 18 en 22 °C (geen tocht en hitte)

Voeding Hooi, vers voer (fris gras, kruiden en salade, en voor een klein deel groente), 
kleine hoeveelheden fruit; eventueel gemixt voer of schillen in hele kleine 
hoeveelheid; takjes om aan te knagen; schoon drinkwater

Aanschafkosten Ca. €25 tot €50 per dier (niet alleen houden), ca. €100 tot €300 euro voor 
de basisuitrusting, jaarlijkse kosten ca. €600

Eerste uitrusting voor cavia’s

Groot hok (ca. 2-6 m2 voor twee konijnen)
Huisje (minstens eentje per konijn) en verstopmogelijkheden
Drinkfles en voederbakje
Klein-dierstro
Knaagmateriaal (bijv. takken)
Hooiruifje
Hooi en konijnenvoer
Speelkistje
Speelgoed/ mogelijkheden tot vermaak

Eerste uitrusting voor konijnen

Verdere informatie voor het houden van hamsters, cavia’s en konijnen kun je in ons artikel over kleine 
dieren vinden.

https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/kleine-dieren
https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/kleine-dieren

