
 

 

NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN)  

 

I. Toepassingsgebied: Russische Dwerghamster 
 

Algemeen 
De Russische Dwerghamster behoort tot de familie Cricetidae (Woelmuizen en verwanten) en tot het 
geslacht Phodopus (kortstaart - dwerghamster).  De Latijnse naam van de Russische Dwerghamster is 

Phodopus sungorus. 
De Russische Dwerghamster komt oorspronkelijk voor in het zuidwesten en midden van Siberië en ook 
komt het diertje voor in het oosten van Kazachstan en Mantsjoerije.  

 
II. Voeding 
Hamsters zijn omnivoren en eten dus ook vlees. In het wild bestaat de voeding uit zaden, gedroogde 
vruchten en insecten. De Dwerghamsters hebben dus ook dierlijk eiwit nodig in hun voeding.  

In de natuurlijke leefomgeving van de Russische Dwerghamster is maar korte tijd veel voedsel 
beschikbaar, vanaf de herfst en in de winter is het voedsel schaars. Daarom moeten de dieren voor 
deze periode een voorraad aanleggen. De dieren verzamelen voornamelijk in de ’s nachts hun voedsel 
en hamsteren deze in een speciale voorraadkamer in hun burcht. Dankzij hun wangzakken kunnen ze 

grote hoeveelheden voedsel meenemen.  
 
III. Huisvesting: 

Voor een optimale huisvesting van de Russische Dwerghamster is een verblijf van minimaal 50 x 30 
cm geschikt. De dieren klimmen niet goed, maar graven juist heel graag, daarom is het aan te raden 
om voor een kooi met een diepe onderbak te kiezen. Hier kun je veel bodembedekking in doen zodat 
het diertje lekker kan graven. 

 
Als je voor een traliekooi kiest dan is het goed om te weten dat de tralieafstand niet groter dan 1 cm 
moet zijn. De dieren kunnen zich heel plat maken en als de tralieafstand groter is loop je kans dat ze 
uit de kooi kunnen ontsnappen. 

 
Verder is een huisje een must in het verblijf, de dieren moeten op elk moment kunnen schuilen.  
Voor het voer kan een voerbakje gebruikt worden, maar je kunt het eten ook door het verblijf 

strooien, dit bevorderd het natuurlijke zoekgedrag en geeft extra variatie in het verblijf.  
Voor het drinken kan het beste een drinkflesje gebruikt worden van 75 ml.  
Als bodembedekking kan het beste een stofvrije variant gekozen worden zie Syrische hamster, de 
meeste houtvezels geven te veel stof wat op den duur voor gezondheidsklachten kan zorgen. zie 

Syrische hamster 
 
Dwerghamsters zijn zindelijke dieren, daarom kun je ze een wc aanbieden. Je kunt het beste eerst 

kijken welke hoek je hamster uitkiest om zijn behoefte te doen. Als je dat hebt uitgevogeld kun op die 
plek een hoe wc plaatsen. Met een beetje gelukt gaat hij zijn behoefte altijd netjes in de wc doen. 
 
Wat veel mensen niet weten is dat Russische Dwerghamster het heerlijk vinden om in zacht zand te 

badderen. Het beste kan hier Chinchillazand voor gebruikt worden. Het zandbadje kan permanent in 
het verblijf gezet worden of dagelijks aangeboden worden. 

 



IV. Gezondheid: 

De mestvoorkomende gezondheidsklachten bij de Russische Dwerghamster zijn: huidklachten, 
suikerziekte en tumoren. Neem bij gezondheidsklachten altijd contact op met de dierenarts. 
Dwerghamsters zijn gevoelige dieren en een niet of laat opgemerkte kwaal kan al nare gevolgen 

hebben. zie Syrische hamster 
Russische Dwerghamsters zijn daarnaast zeer gevoelig voor bepaalde soorten antibiotica. zie Syrische 
hamster 
De Russische Dwerghamster wordt gemiddeld 1,5 tot 2 jaar oud.  

 
V. Soortspecifiek gedrag 
Russische Dwerghamster houden geen winterslaap in de winter. Wel kunnen ze in een soort 
energiebesparende fase terechtkomen wat ook wel Torpor wordt genoemd. Tijdens een Torpor dalen 

alle lichaamsfuncties tot een minimum om energie te besparen in de winter. 
Diertjes worden geregeld in deze toestand aangeboden aan de dierenarts als ‘ziek’ of ‘stervend’ of 
belanden in de GFT bak. Torpor is te voorkomen door het verblijf niet te donker en koel te plaatsen.  

De Russische Dwerghamster maakt in de winter ook een wintervacht aan. Het zelfde mechanisme dat 
de Torpor aanstuurt doet dit ook bij de wintervacht. 
De aanmaak van een wintervacht wordt in gang gezet zodra de dagen korter worden, ook in onze 
huiskamers kan het diertje een wintervacht krijgen als deze op een kamer staat waar geen licht brand 

in de avonden.  
 
Russische Dwerghamsters kunnen heel goed in man/vrouw koppels gehouden worden. Echter kunnen 

ze niet in groepen gehouden worden of in koppels man/man of vrouw/vrouw. Jonge dieren kunnen tot 
een leeftijd van ca. 8 – 12 weken goed met elkaar samen leven, na deze periode zullen er gevechten 
ontstaan tussen dieren van hetzelfde geslacht. 


