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Cavia’s, hamsters en
tamme ratten

1 Inleiding
Tot de huisdieren rekenen we ook cavia’s, hamsters en tamme ratten. Ze horen, net als
konijnen, kalkoenen en ganzen tot het kleinvee.
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2 Omgaan met kleinvee
Mensen denken van kleinvee dat het om schattige diertjes gaat, waar je geen omkijken naar
hebt. Maar ook kleinvee heeft aandacht en toewijding nodig.
Coby wil graag een huisdier. De anderen vinden het wel goed. Het kan ze niet zoveel schelen,
als het maar geen beest is waar veel werk aan vastzit. Coby koopt bij de dierenwinkel een cavia.
Deze zit in een kooi en heeft niet zoveel verzorging nodig. Ze zet hem met kooi en al bovenop
de kast en geeft iedere dag vers eten en water. Dat is zo gebeurd. ‘s Avonds hoort ze de cavia
wel wat scharrelen in zijn kooi. Dat is wel een gezellig geluid. De eerste dagen haalt ze ‘s avonds
de cavia nog wel even uit zijn kooi en dan knuffelt ze er even mee. Maar ze is het al gauw een
beetje zat. De cavia zegt niets en laat eigenlijk ook niet merken dat hij haar herkent. Dus blijft
het nu bij eten en drinken geven. En dan is na een paar maanden de cavia ineens dood. Van
Reina, de begeleider van deze groep, hoort Coby dat de cavia waarschijnlijk aandacht tekort
kwam en weggekwijnd is.

Een huisdier, hoe klein ook, maakt altijd onderdeel uit van het gezin of de woongroep.
Hamsters, tamme ratten en andere kleine zoogdieren maken geen of weinig geluid. Het
lijkt net alsof ze geen aandacht vragen of nodig hebben. Dat is niet zo. Net als alle dieren
die door de mens gehouden worden, hebben ook deze beestjes aandacht nodig. Maar
omdat ze zo onopvallend zijn, kan het ook makkelijker gebeuren dat de cliënt helemaal
vergeet dat ze er zijn.

Een cavia moet je wel aandacht geven
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3 De verzorging van cavia’s, hamsters en tamme ratten
Er zijn allerlei soorten kleinvee. We bespreken hier kort drie soorten die veel door mensen
als huisdier worden gehouden: cavia’s, hamster en tamme rat.
Cavia’s

Cavia’s zijn knaagdieren. Het beste kun je ze met zijn tweeën houden. Knaagdieren zijn
groepsdieren. Als je ze alleen houdt, worden ze depressief. Ze gaan zichzelf dan bijten en
kunnen op den duur ziek worden en doodgaan. Ze hebben aandacht nodig, ook als je ze
met zijn tweeën houdt. Als je ze voldoende aandacht geeft, zijn het echte knuffelbeestjes.
Cavia’s hebben een ruime kooi nodig, waar ze goed in kunnen bewegen en kunnen rennen.
Net als bij konijnen, moet je ook bij cavia’s de tanden in de gaten houden. Daarom moet
er altijd hooi zijn. Door het knagen aan het hooi, worden de tanden niet zo snel te lang.
Gebeurt dat toch, dan kun je de tanden door de dierenarts op de juiste lengte laten brengen.
Behalve hooi, hebben cavia’s ook groenvoer en caviabrokjes nodig. En ze moeten iedere dag
een vitamine C-tabletje hebben omdat ze anders een gebrek aan vitamine C krijgen. Van
een vitamine C-gebrek wordt de cavia ziek.
Hamsters

Hamsters zijn echte nachtdieren. Hoewel ze in dierenzaken veel verkocht worden, zijn het
voor kinderen eigenlijk niet zulke leuke huisdieren. Juist als het kind ligt te slapen, wordt
de hamster wakker en actief.
De hamster is het enige knaagdier dat echt in zijn eentje gehouden moet worden. Als je er
twee hebt, maken ze zoveel ruzie dat het ten koste van hun gezondheid gaat. Je kunt ze alleen in een glazen kooi houden, omdat ze plastic en hout kapot knagen. Dat knagen is ook
de reden dat je ze niet kunt laten loslopen. Voor je het weet hebben ze een gat in de vloer,
de muur of een kast geknaagd.
Hamsters worden ook wel woestijnratten, renmuizen of gerbils genoemd.
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Tamme rat

Sommige mensen zijn doodsbang voor ratten. Maar er zijn ook mensen die tamme ratten
leuk vinden. Het kunnen heel gezellige huisdieren zijn. Ze zijn slim en je kunt ze makkelijk kunstjes leren. In tegenstelling tot cavia’s en hamsters, reageren ratten op hun naam en
ze komen naar je toe als je ze roept.
Ze houden van spelen en rennen en van doolhoven. Geef ze een ruime kooi, met tunnels,
tredmolen en klimtouwen erin.
Bij alle knaagdieren moet er in de kooi altijd stro, zaagsel, of een andere vulling liggen.
Bij de kleine soorten moet die bodembedekker ook in een flinke dikke laag liggen. Zo
kunnen de diertjes zelf tunneltjes graven. Welk soort bodembedekker je moet hebben, is
afhankelijk van het dier. In de dierenwinkel kunnen ze je daarover adviseren.

Een rattenkooi
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4 Tips voor de praktijk
Tip 1
Een huisdier is onderdeel van het gezin of de woongroep
Geef huisdieren altijd aandacht. Trek er tijd voor uit en ga met een klein knaagdier op de bank
zitten om hem te aaien. Sommige dieren kun je even los laten lopen in de kamer.

Tip 2
Houd een hamster altijd in zijn eentje
Hamsters kunnen er niet tegen om met zijn tweeën te zijn. Ze gaan dan heel erg ruzie maken.
Soms zo erg dat ze er ziek van worden.

Tip 3
Laat hamsters nooit loslopen in de kamer
Hamsters zijn zo knaaglustig dat ze alles doorknagen wat ze zien.

Tip 4
Leg stro, zaagsel, of andere vulling in een flinke dikke laag op de bodem van de kooi. Zo kunnen
de diertjes zelf tunneltjes graven en hebben ze wat te doen.
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