
het beste voor
je russische dwerghamster

Gefeliciteerd met je Russische 
dwerghamster! Graag helpen we je een 
handje op weg zodat je je hamster een zo 
plezierig mogelijk leven kan geven.

in het kort:
• Dwerghamsters zijn geen knuffeldieren, maar wel heel 

leuk om naar te kijken. Ze worden vaak vlot tam.
• Ze slapen overdag en zijn ‘s nachts heel actief.
• Ze leven altijd alleen. Worden ze samen gehouden, 

dan loopt het vaak op vechten uit.
• Ze houden van het verzamelen voedsel en het 

aanleggen van een voorraadje: het hamsteren.
• Gemiddeld worden ze 1,5 tot 2 jaar oud.

Dwerghamsters zijn nachtdieren. 
Overdag slapen ze, maar ‘s nachts 
lopen veel. Wel zo’n 12 kilometer 
per nacht! 
Zorg daarom voor een verblijf met 
een aaneengesloten oppervlakte 
van minimaal 70 x 40 cm. 
Qua verblijf zijn er verschillende 
mogelijkheden. Hiernaast zie je 
de beste keuzes met daarnaast de 
voor- en nadelen.

een ruim verblijf
Terrarium met schuifdeuren

+ Benadering van voren. 
+ Dikke bodem mogelijk.
+ Geen tralieknagen.
+ Geen rommel naast het verblijf.

- Soms wat prijziger in aanschaf.

+ Dikke bodem mogelijk.
+ Geen tralieknagen.
+ Geen rommel naast het verblijf.
+ Goedkoper in aanschaf (bijv. als  
   2e hands lek aquarium.

- Benadering van bovenaf, wat voor 
  hamsters angstig kan zijn.

+ Vaak goedkoper in aanschaf.
+ Benadering vaak van voren.

- Vaak minder dikke bodem mogelijk.
- Snel rommel naast het verblijf.
- Kans op tralieknagen.

Aquarium of doorzichtige bak

grote Traliekooi

Helaas verkopen dierenwinkels 
nog volop te kleine kooien. 

Let erop dat het verblijf dat je 
koopt minimaal 70 x 40 cm is.



eten
• Het liefst voer dat uit verschillende soorten zaden en 

noten bestaat.
• Niet teveel zonnebloempitten. Dit zijn dikmakers. Ook 

fruitsticks en fruitdrops zijn ongezond.
• Veel hamsters zijn dol op een (gedroogd) meelwormpje. 

Dit is, mits niet teveel, gezond voor ze vanwege het 
dierlijke eiwit dat ze bevatten.

water
Dagelijks vers water in een waterflesje of waterbakje.

Groente en fruit
• Niet teveel, rustig opbouwen.
• Niet te vochtig aanbieden ivm diarree.
• Fruit niet vaker dan 1x per week ivm suiker.

Geschikt zijn:
Kropsla, ijsbergsla, andijvie, komkommer, wortel (zonder 
loof), witlof, paprika, komkommer, tomaat, courgette, 
maïs, appels, peren, bananen, aardbeien, kersen zonder 
pit, abrikozen en perziken.

voeding

inrichting

Bodembedekking
• Minimaal 15 á 20 cm dikke laag. Dikker mag ook!
• Geen zaagsel, dat is te stoffig.
• Houtvezel (zoals Plospan), Cotton n cotton, Care 

fresh, Mini hemp , Russel bedding zijn prima.
• Hooi is niet echt geschikt als bodembedekking, 

maar hamsters knabbelen er graag aan en 
gebruiken het als nestmateriaal.

Loopwiel (heel belangrijk!)

• Minimaal 20 cm doorsnede
• Dicht oppervlak (geen spijltjes)

inrichting

ojee! mijn hamster bijt!
Hamsters zijn prooidieren en 
kwetsbaar in de natuur. Als je 
hem plotseling wakker maakt 
of van bovenaf benaderd kan hij 
schrikken. Schrikt hij, dan kan hij 
bijten om zich te beschermen. 
Benader je je hamster rustig, 
dan gebeurt dit niet snel.

hamsterwatten
Je hamster kan er in verstrikt 
raken en zelfs stikken. Hij kan het 
materiaal namelijk niet verteren.

Hamsterbal
Veroorzaakt vaak ongelukken en 
stress. Je kunt je hamster beter een 
ren geven voor extra beweging.

Deze producten worden helaas nog in veel 
dierenwinkels verkocht.

niet kopen

knaagmateriaal
Houten huisjes, wilgenbruggetjes en wilgentakjes 
zijn hier perfect voor. Hamstertanden groeien 
continu. Door te knagen houdt de hamster zijn 
tanden op de juiste lengte. 
Geef je hamster geen knaagstenen. Hierdoor slijten 
de tanden te snel!

huisje
Minimaal 1 huisje

Zandbad
• Niet verplicht maar je doet je hamster er plezier 

mee en het is goed voor zijn vacht.
• Gebruik chinchillazand (ander zand is te scherp).


