
194 KLN Welzijnsleidraad voor het houden en fokken van Kleine knaagdieren 

 Reglementen Kleindier Liefhebbers Nederland – versie 7 november 2020 

KLN Welzijnsleidraad voor het houden en 
fokken van Kleine knaagdieren 
Uitgangspunten en normen voor het houden van kleine knaagdieren uit de 
groep ratten, muizen, gerbils, hamsters, dwerghamsters en muizen, gericht op 
dierenwelzijn. 

Inhoud: 
1. Inleiding 
2. Huisvesting 
3. Voeding 
4. Fok 
5. Transport 
6. Gedrag 
7. Verzorging 
8. Samenvatting 

1. Inleiding 
In deze leidraad wordt uiteengezet welke voorwaarden gelden voor het 
diervriendelijk houden van de kleine knaagdieren groep in de georganiseerde 
kleindierenliefhebberij.  
Deze leidraad dient voor de groep georganiseerde kleine 
knaagdierenliefhebbers als zelfregulering en kan de overheid tot advies dienen 
bij het vaststellen van houderijvoorschiften.  
De uitgangspunten zijn er op gericht dat de dieren gevrijwaard worden van 
beschadiging, pijn en onnodig lijden. Naast welbevinden willen we ook het 
voortbestaan van de rassen zoveel mogelijk waarborgen. 
Alleen dieren en diersoorten die elkaar verdragen, mogen bij elkaar gehouden 
worden in één onderkomen. 
 
Voor iedereen die kleine knaagdieren houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, 
geldt dat hij/zij zorg moet dragen: 
1. Voor een bij de knager passende en veilige  en ontsnappingsvrije 

huisvesting.  
2. Dat er geen beperkingen voor bewegingen en gedrag zijn, waardoor pijn, 

verwondingen of stress kunnen ontstaan.Voor een aan de kleine 
knaagdieren aangepaste voeding en verzorging. 

3. Dat hij/zij voldoende kennis heeft om vitale en niet vitale dieren te 
herkennen en weet hoe vitaliteit onder zijn/haar dieren bereikt kan 
worden. 

4. Voor het hebben van voldoende basiskennis om verwondingen, ziektes en 
aandoeningen te kunnen onderkennen en daarvoor passende maatregelen 
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kunnen nemen. Passende maatregelen kunnen zijn het inschakelen van 
hulp van een deskundige collega-fokker of dierenarts.  

 
De fokker moet over de vereiste kennis beschikken en deze bijhouden om aan 
deze voorwaarden te kunnen blijven voldoen. De vereniging waarvan hij/zij 
lid is en de bond (KLN) hebben daar een voorlichtende rol in. 
 
Welzijn van dieren in gevangenschap is vooral afhankelijk van huisvesting en 
verzorging die past bij de behoefte van die dieren. Voor iedereen die kleine 
knaagdieren houdt en verzorgt dient het welzijn van zijn dieren voorop te 
staan. 
De voornaamste behoeften  zijn: 
1. Geschikt voer en drinkwater 
2. Rust 
3. Geschikt klimaat 
4. Hygiëne 
5. Voortplanting 
6. Geschikte huisvesting 
7. Bewegingsvrijheid;  
 
Een kleine knaagdierhouderij wordt als diervriendelijk beschouwd als: 
1. Slechts een gering, niet verwijtbaar sterftecijfer aanwezig is; 
2. Het algeheel welbevinden van de dieren goed is en er geen sprake is van 

door huisvesting ontstane gedragsproblemen of mogelijkheid zich te 
verwonden; 

3. Groei en ontwikkeling regelmatig gecontroleerd worden;  
4. In het verblijf voor het knaagdier specifiek gedrag, groei en ontwikkeling 

conform de behoeften van het ras mogelijk is; 
5. De knaagdieren moet een vitale indruk maken en op gewicht zijn. 

2. Huisvesting 
De groep kleine knaagdieren moeten doelmatig gehuisvest worden; d.w.z. dat 
de behuizing aan soorteigen en hygiënische eisen moet voldoen. In het 
bijzonder moet het verblijf  naar haar bouwwijze, de gebruikte materialen en 
de staat van onderhoud zo zijn, dat pijn, te vermijden lijden en verwondingen 
achterwege blijven.  Tevens moet de huisvesting een bescherming bieden 
tegen wind, koude, hitte, vocht en ontsnappingsveilig zijn. Een goed gebouwd, 
ruim, tochtvrij en droog hok is een voorwaarde voor het welzijn van kleine 
knaagdieren. De huisvesting moet als permanente verblijfsruimte voldoen aan 
alle vitaliteiteisen van de kleine knaagdieren. De dieren krijgen hier hun voer, 
scheiden mest en urine af, werpen hun jongen en brengen die groot. Door het 
ademen, alsmede de aanwezigheid van mest en urine wordt de lucht sterk 
belast. Daarom dient voldoende aanvoer van frisse lucht en afvoer van 
schadelijke gassen als ammoniak en kooldioxide gewaarborgd te zijn. 
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De afmetingen van de ruimte waarin de dieren worden gehouden is 
afhankelijk van het aantal dieren, leeftijd, geslacht en ras. De dieren kunnen 
in een groepje worden gehouden, maar sommige soorten moeten apart 
gehuisvest worden. In de groepjes dieren die gezamenlijk gehouden kunnen 
worden, wordt een rangorde bepaald d.m.v. vechten. Er is een mogelijkheid 
om soms mannen groepen te vormen maar dat is per soort verschillend. Het 
castreren van mannelijke exemplaren is een overbodige en niet gewenste 
ingreep.  
 
De meeste showdieren zullen een eigen ruimte hebben of samen met een 
maatje afhankelijk van het soort kleine knaagdieren. Ze moeten voldoende 
ruimte hebben om zich te bewegen, springen en te kunnen slapen. De kooi 
moet zo hoog zijn dat het dier op zijn achterpoten zittend de omgeving kan 
verkennen. Ook een goede ventilatie is zeer belangrijk. Het is ook belangrijk 
dat de achterkant zichtbaar is om een overzicht van de kooi te krijgen. In de 
kooi kan wat kooiverrijking worden aangebracht, maar een huisje wordt in 
vele gevallen afgeraden om de dieren niet schuw te krijgen. Ook een te grote 
kooi wordt afgeraden en de kooi moet makkelijk schoongemaakt kunnen 
worden. Het is belangrijk dat de kooi ontsnappingsveilig is 
 
Het bodemoppervlak van het hok moet droog zijn. Er zijn voor de kleine 
knaagdieren verschillende soorten bodembedekkers in de handel en er komen 
nog steeds meer soorten bij. De fokker zal een keuze maken die hij/zij het 
beste kan gebruiken bij zijn/haar ras, kleur en beharingsoort van de kleine 
knaagdieren. Het strooisel moet los, droog en niet schadelijk voor de 
gezondheid zijn. In sommige gevallen is het noodzakelijk enkele voorwerpen 
in de kooi te hebben om vechten te voorkomen. 
 
Een voerbak kan worden gegeven maar soms is het strooien door de kooi heen 
een betere manier van voeren. Een voorziening voor water behoort tot de 
standaarduitrusting en kan het beste voorzien worden d.m.v. een drinkflesje. 
Wat knaagmateriaal en/of speeltje kan worden gegeven, maar is geen 
noodzaak. Regelmatige reinigings- en desinfectie maatregelen (met 
intervallen) zijn nodig.  

3. Voeding 
Het voer voor kleine knaagdieren moet per soort worden uitgezocht en de 
dieren zijn in de meeste gevallen alleseters. Bij het voeren van gemengd voer 
moeten alle zaden en korrels worden opgegeten daarom is een complete korrel 
aan te bevelen. Voor nestjongen is de korrel vaak te hard en dan kan ander 
voer worden gegeven. Groenten, fruit e.d. kan niet altijd worden gegeven, dit 
zal per soort verschillen. In de meeste gevallen moet de voeding ook 
aangevuld worden met eiwitten. De dieren eten de gehele dag en dit betekent 
dat de voeding ook de hele dag aanwezig moet zijn. Een keer per dag voeren  is 
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voldoende maar het mag ook meerdere keren per dag, maar let op de voorraad 
oude voeding.  
Hooi of ander knaagmateriaal kan worden gegeven, maar wisselt per 
diersoort. Drinkwater van onberispelijke kwaliteit moet voortdurend 
beschikbaar zijn. Vanzelfsprekend moet rekening worden gehouden met de 
actuele fok-en ontwikkelingstoestand van de kleine knaagdieren.  
Belangrijk is het regelmatig reinigen van de voer- en waterbakjes om 
ontwikkeling van ziekteverwekkers zoveel mogelijk tegen te gaan.  

4. Fok 
Bij de fok van kleine knaagdieren moet de fokker er op letten dat de aanwas 
van jongen soms erg snel kan gaan. Na de geboorte kan de moeder 
onmiddellijk opnieuw gedekt worden. In de meeste gevallen kan een man en 
vrouw bij elkaar gehouden worden tot de vrouw zichtbaar drachtig is of na 
twee weken worden gescheiden. Dit geld niet voor alle knaagdieren en 
sommige soorten kunnen beter gezamenlijk worden gehouden. De dieren 
geven alleen in een bepaalde seizoen jongen af. Er kan zowel met als zonder 
nestruimte gewerkt worden maar dat is weer afhankelijk per soort en hoe tam 
ze zijn. Bij sommige dieren kan een dekking alleen plaats vinden onder 
controle van de fokker om verwondingen te voorkomen. Kennis per diersoort 
is soms nodig om te kunnen fokken. Het scheiden van de jonge dieren is per 
knaagdiersoort verschillend. 

5. Transport 
Kleine knaagdieren worden een paar maal per jaar naar tentoonstellingen 
vervoerd, normaliter binnen de landsgrenzen, maar ook naar buitenlandse 
shows. In de meeste gevallen is de eigenaar of een andere verzorger aanwezig 
tijdens het transport. Er zijn verschillende soorten verzendmateriaal te koop 
of worden zelf gemaakt maar deze moeten knaag- en ontsnappingsvrij zijn. De 
hokjes mogen niet te groot zijn zodat de dieren steun hebben aan de wanden. 
Ook in de zomer moet er voldoende ventilatie aanwezig zijn. De bodem moet 
bedekt worden met een materiaal dat urine en feces goed kan opnemen. 
Tijdens het transport moet voedsel mee geven worden. Bij transport over 
lange afstanden kan vocht gegeven worden d.m.v. groente of fruit. 

6.Gedrag 
Kleine knaagdieren worden al zeer lang als huisdier gehouden., sommigen al 
van voor de jaartelling. De dieren zijn vaak erg tam te maken, maar kunnen 
ook snel verwilderen. Per diersoort is het gedrag verschillend, maar de meeste 
zijn schemerdieren en enkele zijn overdag ook actief. De meeste leven in 
groepen maar ook zijn er dieren die solitair leven. De zorg voor de jongen, die 
nestblijvers zijn, wordt meestal goed verzorgd en ze groeien snel op. Selectie 
van de jongen is per diersoort verschillend maar de jongen van de ratten en 
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muizen moeten het snelste gescheiden worden. Bij enkele andere soorten kan 
dit op een latere leeftijd gebeuren. 

7. Verzorging 
Door voorlichting binnen verenigingen, speciaalclubs en middels vakbladen, 
o.a. Kleindier Magazine van KLN worden de houders/verzorgers van kleine 
knaagdieren voortdurend voorgelicht en bijgeschoold over de juiste wijze van 
verzorging. Het uitgangspunt is daarbij steeds het welzijn van de dieren.  
Door dagelijkse controle van de dieren en het hok op de gesteldheid van de 
dieren en licht, lucht, water, voer en hygiënische omstandigheden worden 
ziektes, aandoeningen, afwijkingen en uitwendige parasieten vroegtijdig 
ontdekt en kunnen passende maatregelen genomen worden.  

8. Samenvatting 
Binnen KLN is het houden van kleine knaagdierendieren aan voorwaarden 
gebonden. Voor het behouden en veiligstellen van de genetische 
eigenschappen is men gehouden om alleen met dieren te fokken die gezond en 
vitaal zijn en tevens de kwaliteit bezitten om de instandhouding (conservatie) 
van de verschillende rassen te waarborgen. 
Een belangrijke rol speelt daarbij een goede verzorgingstoestand die alleen 
door een diervriendelijke en bij de diersoort passende manier van houden te 
bereiken is. 
Binnen de plaatselijke verenigingen en de speciaalclub kan controle worden 
uitgeoefend op het naleven van de door KLN vastgestelde leidraad, waarbij 
recht gedaan wordt aan het welzijn van de kleine knaagdieren en alle door de 
overheid uitgevaardigde regels. 
 
Dit voorstel is aangenomen in de Algemene Ledenvergadering van 
18 juni 2016 en gaat per direct in. 
 


