Boodschappenlijstje


Kooi met slaaphok en klimmogelijkheden



Knaagmateriaal (bv. knaaghout)



Knaagbestendig eetbakje



Looprad



Drinkfles met stalen nippel



Bodembedekking (hennepstrooisel of houtvezel)



Snacks

Nestmateriaal



Droge samengestelde voeding



(Kruiden)hooi

(Hoek)toilet

Aveve zet kwaliteitsvoeding op het menu:

Een warme thuis
voor je hamster
Optima+ Select pellet
Small animals

Optima+ Muesli
Hamster

Optima+ Health pellet
Small animals

• Geëxtrudeerde korrels:
smakelijker, beter verteerbaar
én ideaal knaagmateriaal
• All-in-one brokken voorkomen
selectief eetgedrag én restjes
• Verrijkt met dierlijk eiwit
• Met omega-3 vetzuren voor
een gezonde huid en een
glanzende vacht

• Rijke mengeling
met fruit en noten
• Verrijkt met dierlijk eiwit
• Met Omega-3 vetzuren voor
een gezonde huid en een
glanzende vacht

• Geperste korrels
• All-in-one brokken voorkomen
selectief eetgedrag én restjes
• Verrijkt met dierlijk eiwit
• Met omega-3 vetzuren
voor een gezonde huid
en een glanzende vacht

Ontdek nog meer producten
op www.avevewinkels.be



VOLG ONS OP

hier groeit plezier
hier groeit plezier

7

weetjes
over hamsters
1. Een hamster
is een echt nachtdier.

5. H
 amsters zijn
knaagkampioenen.

Zet zijn kooi niet in je slaapkamer
want hij houdt je gegarandeerd
de hele nacht wakker.

2. Hamsters zijn eenzaten.
Zijn kooi deelt hij liever niet,
tenzij deze voldoende groot is
en er genoeg verstopplaatsen zijn.

Op het menu

Geef hem knaagmateriaal
om op te kauwen, dit voorkomt
dat zijn tanden doorgroeien.

• Basisvoeding: kwalitatief droogvoer
(bevat alle voedingsstoffen
die een hamster nodig heeft)
• Vers (kruiden)hooi (als extraatje)
• Knaaghout (helpt om de tanden
kort te houden)
• Ideale snacks: noten, zaden,
verse kruiden, meelwormen…
• Dagelijks vers drinkwater

6. H
 amsters zijn
heel nieuwsgierig.

tip

Je zorgt best voor een kooi
vol met tunnels, buizen
en verstopplekjes.

3. Knuffelen doen ze niet.
Maar als je hem beloont met iets
lekkers kan je hem handtam maken.

Geef je hamster nooit
etensresten of zoetigheden.

7. Z
 e houden
van grote gezinnen.

4. Hamsters worden
gemiddeld tussen
2 en 2,5 jaar oud.

Let op met
verwennerijen

Wil je het liever houden bij
2 hamsters? Kies dan voor
nestgenootjes van hetzelfde
geslacht.

Huisvesting: 4 vuistregels
1. Voorzie voldoende ruimte.
De kooi van een hamster is idealiter min. 60 cm lang en 60 cm
breed. Voor goudhamsters is dit zelfs 100 cm x 50 cm.
Zorg ervoor dat de kooi uit dwars opgebouwd traliewerk
bestaat, want hamsters klimmen goed én graag!

2. Hou de omgeving proper en veilig.
Als bodembedekking zijn houtvezel en hennepvezel geschikt.
Hoe dieper de bodembedekking, hoe beter, want hamsters
houden van graven! Voorzie een minimale strooisellaag van
15 cm voor dwerghamsters en 20 cm voor goudhamsters.
Als nestmateriaal kan je hooi of katoenbedding gebruiken.
Plaats de kooi op een rustige plaats, liefst op een verhoging zodat
de dieren minder opgeschrikt worden door gevaar van bovenaf.
Vermijd direct contact met de zon, regen, hittebronnen, tocht of
(sigaretten)rook. Kamertemperaturen tussen 18 en 23 °C zijn ideaal.

3. Verwijder dagelijks oud bederfbaar
voer en uitwerpselen.
De hele kooi reinig je best 1x per week. Leg na het poetsen
opnieuw wat oud nestmateriaal in de kooi. Op die manier herkent
je hamster zijn geur (én dus ook zijn vertrouwde kooi) opnieuw.

4. Z
 org voor een leuke inrichting.
Hamsters zijn erg onderzoekend. Zorg daarom voor voldoende
ruimte en geschikte objecten om mee te spelen, zo voorkom je
dat je hamster zich gaat vervelen!

tip

In een ideaal
hamsterverblijf
zijn volgende
zaken aanwezig:

• D
 rinkfles
met stalen drinktip
• Voederschaaltje
(knaagbestendig/ondiep)
• Schuilplekken
• 2 of meer schuilhuisjes
met nestmateriaal
• Complexe inrichting
(etages, tunnels, touwen,
looprekken, speelgoed,...)
• Een dikke laag
bodembedekking
• Zandbad
(met chinchillazand voor
de vachtverzorging)
• Loopwiel
• Knaagmateriaal

Solo of in groep?
De meeste hamstersoorten leven niet graag in gezelschap.
Ze kunnen erg agressief zijn tegenover soortgenoten.
Dieren uit hetzelfde nest kunnen meestal goed samenleven,
maar zet nooit een nieuwe hamster bij een bestaande groep!
Je kan de rust en vrede in de kooi bewaren door je hamsters
voldoende ruimte en veel nestmateriaal en speelgoed te geven.

Solo

Goudhamster

Chinese
dwerghamster

tip

Hoe zie je
of je hamster
gezond is?

Een gezonde hamster
herken je aan zijn goede
eetlust en glanzende vacht.
Is je hamster plots futloos
en zit hij in elkaar gedoken?
Heeft je hamster diarree,
wondjes of korstjes,
neus- of oogvloei,
ademhalingsproblemen of
andere ziekteverschijnselen?
Raadpleeg dan zo snel
mogelijk je dierenarts.
Meer info op:
avevewinkels.be/Advies/Dier

Duo
of trio
Campbelli
dwerghamster

Roborovski
dwerghamster

