
 

NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN) 

 

I. Toepassingsgebied:  Chinese Dwerghamster 

 
Algemeen 
De Chinese dwerghamster (Cricetulus griseus) behoort tot de langstaart dwerghamsters. Hij komt het 
meest voor in het noorden van China.  

Doordat deze een langstaart- dwerghamster is, is hij niet nauw verwant aan andere dwerghamsters.  
 
Ook deze dwerghamster leeft op de steppe, is te vinden in bossen en in door mensen bewoonde 
gebieden. 

 
De Chinese dwerghamster komt al 30 jaar in Nederland voor. Vroeger was het de meest voorkomende 
dwerghamster, maar tegenwoordig zie je hem niet meer zo vaak. 

De pels van het Chineesje is ook niet zo wollig. De haren liggen glad op de huid. De vacht is meestal 
grijsbruin met hele fijne, zwarte puntjes. De aalstreep over de rug is dun, donkerbruin en niet altijd 
even goed zichtbaar. De buik is lichtgrijs.  
 De Chinese dwerghamster heeft donkere oren met een lichte rand. Een variant is de gevlekte Chinese 

dwerghamster, die een overwegend witgrijze vacht heeft met dezelfde tekening en accenten. 
 
Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje is goed te zien: het mannetje heeft een opvallende 

grote balzak. Hierdoor loopt het lichaam van een mannetje uit tot een punt, en bij een vrouwtje loopt 
het lichaam mooi rond uit. 

 
II. Voeding 

Hamsters zijn omnivoren en eten dus ook vlees. In het wild bestaat de voeding uit zaden, gedroogde 
vruchten en insecten. De Hamsters hebben dus ook dierlijk eiwit nodig in hun voeding.  
De Hamsters verzamelen voornamelijk ’s nachts hun voedsel en hamsteren deze in een speciale 

voorraadkamer in hun burcht.  
 
III. Huisvesting: 
Een globale richtlijn voor een dwerghamsterverblijf ligt tussen de 50 x 30 cm, waarbij groter altijd 

beter is. Elke hamster heeft ook een looprad nodig. Verder zul je er rekening mee moeten houden dat 
de Chinese Dwerghamster heel graag klimt en dat er dus genoeg speel- en klimmogelijkheden 
aanwezig zijn. 

 
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 

 
Dwerghamster zijn zindelijke dieren, daarom kun je ze een wc aanbieden. Je kunt het beste eerst 
kijken welke hoek je dwerghamster 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 dwerghamsters 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: 

Chinese Dwerghamsters hebben in het algemeen weinig gezondheidsproblemen. Bij dwerghamsters 
moet men echter altijd alert blijven. Een simpele verkoudheid kan al voor grote problemen zorgen. 
Hamsters zijn in het algemeen erg gevoelig, wacht daarom niet te lang met een dierenartsbezoek. zie 
Syrische hamster  

Chinese Dwerghamsters zijn gevoelig voor bepaalde antibiotica pas daarom goed op wat je 
dwerghamster krijgt voorgeschreven. zie Syrische hamster 
 

 
V. Soortspecifiek gedrag 
In vergelijking met de andere hamsters valt waarschijnlijk al snel op dat deze hamster een langgerekt 
lichaam heeft met een goed zichtbare staart. De mannelijke exemplaren hebben daarnaast goed 

zichtbare testikels aan de achterzijde. Hierdoor zijn deze hamsters heel goed te herkennen. 
 
Chinese Dwerghamsters zijn solitair levende dieren, ze komen alleen bij elkaar om te paren.  


