
 
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER 
DE RUSSISCHE DWERGHAMSTER!  

 
De Russische Dwerghamster is één van de vijf  

hamstersoorten die veel gehouden wordt in  
Nederland.  

 
De dieren hebben hun populariteit vooral te danken aan 

hun lieve karakter en aandoenlijke uitstraling.  
 

De verzorging is vrij eenvoudig en de dieren zijn niet duur in 
de aanschaf. De dieren leven ongeveer 1,5 tot 2 jaar. 

HAMSTERFORUM 
Het Hammie Hamsterforum is een Nederlands Hamster-

forum voor hamsterliefhebbers. Met een groot leden 
aantal is het een plek op internet geworden waar veel 
hamsterliefhebbers gezellig een kijkje komen nemen.  

Zoek je een hamstertje dan kun je op het forum de hui-
dige nestjes bekijken. Zoek je een fokker dan kun je de 

fokkerslijst raadplegen om een fokker bij jouw in de 
buurt te vinden en als je gewoon hulp of advies nodig 

hebt dan helpt een groep ervaren hamsterliefhebbers je 
graag! 

HAMSTERKAMER 

Natuurlijk hebben de Russische Dwerghamstertjes hun 
eigen plekje in huis. De hamstertjes hebben namelijk 
een geheel eigen kamertje tot hun beschikking. Deze 

speciale hamsterkamer noemen we ook wel de “Green 
Room”.  De Green Room heeft zijn naam te danken aan 
de groen kleur van de kamer. De muren zijn groen, de 
vloerbedekking is groen en de plantjes die erin te vinden 
zijn, zijn ook groen. Kortom alles is groen.  

 

NESTJES 
Zou jij ook graag een kleine 
Russische Dwerghamster 
als huisdier willen hebben? 
Dan kan! Wij hebben regel-
matig nestjes met lieve 
dwerghamstertjes in ver-
schillende kleuren.  



HERKOMST EN GESCHIEDENIS 
De Russische Dwerghamster is in 1773 voor het eerst 
beschreven .Dr. Figala kwam naar het Max-Planck-
Instituut (West-Duitsland) met twee in het wild gevan-
gen koppels Dwerghamsters. De naam: Phodopus, was 
geïntroduceerd door Miller (1910). 
 
De Russische Dwerghamster komt oorspronkelijk voor 
in het zuidwesten en midden van Siberië in een afgele-
gen deel van Chakassië gelegen in het zuiden van Mid-
den-Siberië. Ook komt het diertje voor in het oosten van 
Kazachstan en Mantsjoerije dat gelegen is in het noord-
oosten van China en zuidoosten van Rusland.  

 
De Russsische Dwerghamster leeft van alle dwergham-
stersoorten in de meest noordelijke streken. Je kunt de 
Russische Dwerghamsters ook tegenkomen in de semi 
woestijn in centraal Azië. Daar leven de Russische 
Dwerghamsters op droge steppen en op en rond open 
velden in en rond de bossen van Minusinsk.  
 

 
 
HAMSTERBURCHT 
Wist jij dat Russische Dwerghamster in het wild in een 
hamsterburcht wonen?In het wild leven hamsters in een 
hamsterburcht. Als je Russische Dwerghamsters obser-
veert in gevangenschap dan zie je al snel dat ze heel 
graag holletjes maken. Ze begraven zichzelf regelmatig 
onder het zaagsel en proberen kleine gangetjes te ma-
ken. Dit gedrag is er niet voor niets. In het wild worden 
er namelijk ook holletjes gemaakt. 

VOEDING & SNACKS 
Hamsters zijn omnivoren en eten dus ook vlees. Je kunt 
je hamster af en toe wat (gedroogde) meelwor-
men  geven om de hoeveelheid dierlijk eiwit die een 
hamster elke dag nodig heeft op peil te houden. Let 
daarom ook bij het kiezen van het hamstervoer op het 
eiwitgehalte. Als het eiwitgehalte tussen de 15% en 
20% zit is het goed, rond de 17 – 18% is ideaal.  
 
De dagelijkse behoefte aan droogvoer ligt tussen de 10 
en 20 gram per dwerghamster en de behoefte aan wa-
ter is ongeveer 5 ml per dag.  
 
Het basisvoedsel van hamsters bestaat grotendeels uit 
granen en zaden die niet te veel vet bevatten. Deze die-
nen voor de noodzakelijke koolhydraten en ballaststof-
fen. Fruit en groenten zorgen voor extra vocht en vitami-
nes.  
 
In tegenstelling tot wat veel mensen denken is afwisse-
ling helemaal niet slecht voor een hamster, alleen als je 
van kwalitatief beter voer naar kwalitatief minder voer 
gaat dan kun je natuurlijk een negatieve verandering 
merken. Met name het gewicht, de vacht en oogjes kun-
nen er minder goed uit zien. Kijk daarom altijd goed 
naar de samenstelling  
 
Coprofagie (het eten van eigen ontlasting) komt voor 
bij de dwerghamster en dnt om met name plantaardige 
voedingsstoffen op te nemen en daarnaast voedings-
stoffen die door de microbiële organismen in de dikke 
darm zijn gemaakt. Tijdens de spijsvertering in het 
darmkanaal ontstaat vitamine B12. Door de ontlasting 
op te eten krijgen de dieren deze vitamine binnen.  

OMGANG EN VERZORGING 
Een goede techniek om je hamster enerzijds tam te ma-
ken en anderzijds te kunnen hanteren buiten de kooi, is 
“Pootje over”. Ik beveel deze techniek aan omdat je 
maximale controle over je hamster houdt terwijl het dier-
tje vrij is om te bewegen en zich niet bekneld voelt. Be-
kijk deze techniek op onze website. 
 
Benader je hamster altijd rustig en maak ‘m nooit zo-
maar wakker. Als de hamster schrikt of bang wordt kan 
hij gaan bijten. 
 
TANDEN 
Voor een goede tandverzorging heb je goed voer nodig 
en veilig knaagmateriaal. Dit laatste kan in de vorm van 
takken zoals wilg, linde, hazelaar.  
 
NAGELS 
De nagels slijten het beste als de dieren wat te doen 
hebben in hun verblijf. Zorg er dus voor dat je voldoen-
de speel– en klimmateriaal hebt. Uitdaging is goed voor 
de gezondheid en gaat verveling en neurotisch gedrag 
tegen. 
 
VACHT 
De meeste Russische Dwerghamstertjes vinden het 
heel fijn om eens in de paar dagen een lekker chinchilla 
zandbad te nemen. Door zo’n zandbad kan je hamster-
tje zijn vacht mooi zacht en schoon houden. Hij zal het 
in de meeste gevallen heerlijk vinden om in het zand te 
rollebollen.  
 
Zand heeft een schurende en reinigende werking, dit 
houdt de vacht mooi en schoon. Daarnaast werkt het 
zand verkoelend wat fijn is tijdens warmere dagen.  


