
 

 

NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN 

 

I. Toepassingsgebied: Syrische Hamster 
 
Algemeen 

De Syrische Hamster (Mesocricetus auratus), ook wel Goudhamster of Syrische goudhamster 
genoemd wordt is een knaagdier uit de familie Cricetidae.  
Hij komt oorspronkelijk voor in Syrië (Alleppo). Het dier wordt veel gehouden als huisdier en in 
laboratoria, en is de bekendste Hamstersoort.  

 
In het wild is hij helaas bedreigd. In 1839 werd de soort ontdekt door de Britse zoöloog George 
Robert Waterhouse. Rond 1930 werd er in Syrië een vrouwtje met twaalf jongen ontdekt, en 

overgebracht naar de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. In 1931 werden nakomelingen van deze 
dieren naar Engeland gebracht. Alle goudhamsters die tegenwoordig als huisdier worden gehouden, 
stammen waarschijnlijk af van deze dieren. Over het leven van de schuwe in het wild levende 
goudhamster is tot op heden nagenoeg niets bekend. 

 
De Syrische hamster is een 12,5 tot 17,5 centimeter groot knaagdier met een klein staartje van zo'n 
15 millimeter. Hij kan 100 tot 200 gram wegen.  

 
De wildkleur heeft een oranjekleurige vacht met een grijs-witte onderzijde. Er loopt een donkere 
streep van zijn wang tot de nek. Ook de haren op zijn rug en voorhoofd hebben donkere uiteinden.  
 

Gedomesticeerde dieren komen in meerdere kleurvarianten voor, zoals zwart, oranje, wit, crème, off-
white (gebroken wit) en bruin. Ook zijn er hamsters met vlekken, witbanden (een witte buik en rug) 
en extra lange haren. Deze hamsters hebben hun geurklier aan de zijkant zitten. 

 
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. Dankzij hun wangzakken kunnen ze grote hoeveelheden voedsel 
meenemen.  
 

III. Huisvesting: 
Een globale richtlijn voor een hamsterverblijf ligt tussen de 80 x 50 cm, waarbij groter altijd beter is. 
Elke hamster heeft ook een looprad nodig, voor een Syrische hamster moet deze minimaal een 

doorsneden hebben van 18 cm. 
Verder zul je er rekening mee moeten houden dat deze hamstersoort graag klimt en dat er dus 
genoeg speel en klimmogelijkheden aanwezig zijn. 
 

Verder is een huisje een must in het verblijf, de dieren moeten op elk moment kunnen schuilen.  
Een loopradje zullen ze ook erg op prijs stellen, deze moet minimaal een doorsnede hebben van18 
cm. 

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 75/150 ml.  
Als bodembedekking kan het beste een stofvrije variant gekozen worden,  de meeste houtvezels 



geven te veel stof wat op den duur voor gezondheidsklachten kan zorgen. Daarnaast zijn er 
aanwijzingen dat uit naaldbomenhout stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor dieren die er de hele 
dag in rondscharrelen. 
 

Hamsters 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 Hamsters 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 Hamsters zijn: huidklachten, tumoren, natstaart 

(wet tail, een ernstige  infectieuze vorm van diarree) en LCM. LCM is een hersenvliesontsteking die 
alleen bij jonge Syrische hamsters voorkomt, ze zijn nog niet bij dwerghamsters geconstateerd. 
Hamsters met LCM worden mager, slaperig en krijgen een ruige vacht. Daarna komen er 
bindvliesontstekingen en worden ze bijna altijd 'lichtschuw'. Na ong.4 weken is de ziekte meestal over, 

het heeft zelden een dodelijke afloop. Belangrijk! is dat zwangere vrouwen geen Syrische hamsters in 
huis nemen. Bij zwangere vrouwen waarbij de hamster LCM heeft kan een miskraam of misvorming 
van de baby ontstaan! Hamsters ouder dan 5 maanden hebben geen kans meer op LCM. Om 

helemaal geen risico te nemen om een hamster met LCM te kopen zijn er de zogenaamde 'LCM-vrije 
kweekstammen' 
 
Neem bij gezondheidsklachten altijd contact op met de dierenarts. Hamsters zijn gevoelige dieren en 

een niet of laat opgemerkte kwaal kan al nare gevolgen hebben. Door hun kleine formaat raken ze bij 
ziekte snel onderkoeld en uitgedroogd. 
Bepaalde soorten antibiotica, met name penicilline-achtigen kunnen bij hamsters een dodelijk 

verlopende darmontsteking veroorzaken. Enrofloxacine en TMPS zijn veilig. De Syrische Hamster 
wordt gemiddeld 2 tot 3 jaar oud.  
 
V. Soortspecifiek gedrag 

Syrische Hamsters zijn solitair levende dieren. Ze komen enkele en alleen bij elkaar om te paren.  
Syrische Hamster kunnen in winterslaap gaan als de temperatuur te veel daalt.  


