Voor al uw dieren en dierverblijven!

Handleiding voor de verzorging van

HAMSTERS
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INTRODUCTIE
Dankuwel dat u gekozen heeft voor Dierenhandel Hoogendoorn BV! Bij ons bent u
verzekerd van deskundig advies en dat willen wij graag versterken door middel van deze
beknopte handleiding. In dit boekje vindt u alle producten die nodig zijn voor het welzijn
van uw dier. Ook vindt u handige tips en weetjes voor de verzorging van uw hamster. Wat
mogen ze wel en niet eten? Hoe kunt u een hamster het beste huisvesten? Na het lezen
van deze handleiding weet u het allemaal!
Nazorg en service
Twijfelt u aan de gezondheid van uw hamster? Neem dan altijd meteen contact met ons
op. U koopt het dier bij ons in de winkel: mocht er in de toekomst iets aan de hand zijn,
helpen wij u hiermee. Dierenartskosten worden daarom niet vergoed.

Welke hamster is geschikt?
Ten eerste is het belangrijk om te weten welk hamstersoort geschikt is. Er zijn
drie bekende soorten, van groot naar klein: de Syrische hamster (ook wel bekend
als goudhamster), de Russische dwerghamster en de Chinese dwerghamster. Bij
Dierenhandel Hoogendoorn BV hebben we voornamelijk de Russische dwerghamster
voor u beschikbaar. Dit soort wordt ook wel Siberische of Dzjoengaarse dwerghamster
genoemd. De Russische dwerghamster is het sterkste soort, daardoor heeft u hierbij
het minste kans op ziektes. Dit vriendelijke diertje met zijn kogelronde lijf, korte pootjes
en nauwelijks zichtbare staartje zit helemaal verpakt in een bontjasje dat van nature
grijsbruin is, maar ook andere kleuren kan hebben. Hamsters zijn solitaire diertjes. Dit
betekent dat een hamster niet in het gezelschap van anderen wil leven. We raden u
daarom aan één hamster te houden.

Wat heeft u allemaal nodig?
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De hamster
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Looprad
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Kooi

7.

Voerbak en waterfles
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Bodembedekking
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Voer
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Nachthuisje

9.

Knaaghuis
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Nestmateriaal

10.

Meelwormen
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BENODIGDHEDEN
1.

De hamster
Wij hebben vrijwel altijd verschillende kleuren Russische
dwerghamstervrouwtjes voor u beschikbaar. Deze zijn nog jong en
kunnen goed tam gemaakt worden. Blader verder voor tips!

2.

Kooi
Zet de kooi binnenshuis op een tochtvrije plek. De bekende kooitjes
hebben een dichte onderkant met tralies aan de zijkanten en
bovenkant, zoals op het plaatje is te zien. Ook hebben we kooien
die volledig van plastic zijn, met enkel een tralieluikje aan de
bovenkant voor voldoende zuurstof. Een voordeel hiervan is dat de
hamster geen bodembedekking buiten de kooi kan gooien.

3.

Bodembedekking
Als bodembedekking voor hamsters kunt u houtvezel gebruiken.
Houtvezel, ook wel zaagsel genoemd, is vochtopnemend. Gebruik
geen stro, dit is slecht voor hun oogjes.

4.

Nachthuisje
Hamsters zijn nachtdieren en willen zich overdag ergens in
terugtrekken om rustig hun dutje te doen. Hier is een hamsterhuisje
noodzakelijk voor.

5.

Nestmateriaal
Voor in het nachthuisje heeft uw hamster nestmateriaal nodig. U
kunt hier natuurlijk zelf wat plukjes hamsterwol in doen, maar leuker
is om de hamster dit zelf te laten doen. Dat kan bijvoorbeeld met
het natuurlijke nestmateriaal wat u op het plaatje ziet. De hamster
zal hier zelf mee aan de slag gaan en sleept het wol uit het omhulsel
naar zijn eigen huisje. Dit is erg leuk om te zien, de hamster kan
meteen zijn energie kwijt en zijn eigen bedje opmaken!

©2020 Dierenhandel Hoogendoorn BV

BENODIGDHEDEN
6.

Looprad
Hamsters zijn avontuurlijke diertjes. Wist u dat een hamster per
nacht wel 10 km in zijn looprad kan rennen? Het is belangrijk dat een
hamster zijn energie kwijt kan en een looprad is daarom onmisbaar.
Vaak zit er een rad in de hamsterkooi bevestigd, is dit niet het geval
dan zijn ze los verkrijgbaar.

7.

Voerbakje en waterfles

8.

Voer

9.

Knaaghuisje en speelgoed

Een klein voerbakje en drinkflesje is voldoende voor de hamster.
Hamsters drinken niet veel, daarom bestaat het gevaar dat de
drinkfles een week niet verversd wordt en dit kan fataal zijn! Geef
uw hamster iedere twee dagen schoon drinkwater.

Hamsters hamsteren. Na voedertijd lopen ze met dikke wangen naar
hun huis en slaan het daar op. De beste voedertijd is 's avonds als hij
wakker begint te worden. In principe is een klein bakje knaagdiervoer
voldoende, dit kan aangevuld worden met extra dierlijke eiwitten
zoals gedroogde meelwormen of af en toe (niet iedere dag) een
hondenbrokje als snoepje.

Vaak is het knagen aan tralies of andere voorwerpen in de kooi een
seintje dat je hamster behoefte heeft aan iets waar hij zijn tandjes
aan kan slijten. Een knaaghuisje is daar zeer geschikt voor. Ook kunt
u wilgentakjes (zonder blaadjes) geven. Net als dit knaaghuisje zijn
deze takken geheel natuurlijk en bevatten geen toevoegingen waar
uw hamster niet tegen kan.

10.

Meelwormen
Schrik niet, meelwormen hebben we gedroogd in potjes voor uw
hamster klaar staan. Naast het normale knaagdiervoer is het erg
leuk om extra meelwormpjes te geven. Ze zijn er dol op en er zitten
veel eiwitten in. Het kan bijvoorbeeld gegeven worden als snoepje
wanneer ze even buiten de kooi lopen!
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OVER DE HAMSTER
Wist u dat?
Een Russische dwerghamster wordt ongeveer 1,5 tot 2 jaar oud, met uitschieters naar 3
jaar.
Ze komen van oorsprong uit Siberië, Mantsjoerije en de noordelijke delen van China.
Begin jaren '70 zijn de eerste hamsters naar Nederland gekomen.
In Engeland en Amerika worden de Russische dwerghamsters ‘Winter White’ genoemd.
Dit omdat de Russische dwerghamster in de winter een wintervacht kan krijgen en dan
geheel wit worden.
De topsnelheid van hamsters ligt op 5 kilometer per uur. In één nacht rennen ze
gemiddeld 8-10 kilometer!
De hamster wordt in vergelijking met mensen iedere twee weken één jaar ouder. Een
maand staat dus gelijk aan 2 jaar oud. U kunt dus heel veel verjaardagen vieren met uw
hamster!
Een hamstertje kan in shock raken. Als hij ergens heel erg van schrikt of ergens vanaf valt,
kan hij stijf en plat blijven liggen en dit kan zelfs enkel minuten duren. Het beste wat je
kunt doen is het diertje in zijn hokje plaatsen en met rust laten.

Hoe krijg ik mijn hamster tam?
De ene hamster went sneller dan de andere. Zelfs deze kleine diertjes hebben hun eigen
karakter en willetje. Geduld is daarom erg belangrijk bij het tam maken. Wij adviseren de
hamster na aanschaf de eerste twee dagen even met rust te laten. Zo kan hij wennen aan
zijn nieuwe kooi en de andere omgeving. U mag natuurlijk wel gewoon naast de kooi zitten,
zo kan hij eerst wennen aan uw aanwezigheid.
Hamsters moeten aan handen wennen. Leg uw hand in de kooi en praat rustig. Door dit te
doen wennen ze aan uw hand en stem en weten ze dat het niet gevaarlijk is. Na verloop
van tijd kunt u de hamster oppakken. Geef hierbij in de eerste tijd een beloning, zoals een
meelwormpje of ander snoepje. Spelen en oppakken kunt u het beste 's avonds doen omdat
het een nachtdiertje is en overdag graag slaapt. Verder vinden ze het erg leuk om 's avonds
even los te lopen. Houd hem wel in de gaten, want ze kunnen zich erg smal maken en door
het kleinste gaatje kruipen! Bovendien zijn het knagers. Houd alle kabels en snoeren dus
buiten het bereik van uw hamster!
©2020 Dierenhandel Hoogendoorn BV

HÁMSTEREN!
Hamsters zijn omnivoren, ze eten alles. Toch is niet alles goed voor ze. Onderstaand ziet u
wat u wel en niet mag geven aan hamsters. Toch geldt dat er altijd met mate gegeven moet
worden. In principe heeft de hamster genoeg voedingsstoffen in zijn eigen droogvoer, dus
wees niet te gul met het voeren van groente en fruit!

Wat mag wel

Wat mag niet

Aalbessen, aardbeien, ananas,
andijvie, appel, banaan, beschuit,
beukennootjes, broccoli, bloemkool,
bosbessen, doppinda's, ei, hazelnoten,
hondenbrokjes, ijsbergsla, kool, klaver,
komkommer, maïs, meelwormen,
paardebloem, paprika, perzik, pruim,
rijst (gekookt), tomaat, walnoten,
witlof, wortel

Appelmoes, asperges, berenklauw,
bladerdeeg, boterbloem, vetplanten,
champignon, chocolade, chips,
eierschaal, eikenblad, eikels,
ham(burger), hennep, hortensia, hulst,
klimop, lavendel, naaldbomen, olijf,
pepernoten, popcorn, prei, rauwe
bonen, ui, varens, vijgenboom, augurk,
zuurkool

Andere tussendoortjes...
Een klein beetje Brinta (pap) is erg lekker voor uw hamster. Let erop dat u het aanmaakt
met kattenmelk, omdat hamsters normale melk niet goed kunnen verteren.
Zonnebloempitten vinden hamsters erg lekker, maar het zijn ook echte dikmakers. Geef
er niet meer dan 3 per dag omdat de hamster anders echt dik wordt.
Meelwormen vinden vrijwel alle hamsters lekker én het is gezond: het bestaat namelijk
uit dierlijke eiwitten die je hamster nodig heeft.

Het 'Hoogendoorn-team' wenst u veel succes met het verzorgen van uw hamsters! Omdat
wij opgeleide dierverzorgers in dienst hebben, kunt u gerust voor al uw vragen contact met
ons opnemen. We zijn te bereiken via:
Telefoon:
Hulplijn:
E-mail:		

0182 342 859
06 41710457 (bel of Whatsapp alleen voor vragen over diergezondheid)
info@dierenhandelhoogendoorn.nl
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Verzendkosten
Bij webshop-bestellingen boven de € 45,- worden de producten
GRATIS bij u thuisbezorgd!
Heeft u een kleiner totaalbedrag? Dan ziet u uw bestelling tegen een kleine
vergoeding van € 7,50 bij u thuis verschijnen.

Like ons op Facebook!
Meer dan 3.200 tevreden klanten gingen u voor
Dierenhandel Hoogendoorn BV
dierenhandelhoogendoorn

Positief over o
ns bedrijf?
Laat het ande
ren weten en
schrijf een re
view!

