
 

 
 

Huisdieren 

Heerlijke knuffels... 
 

Een huisdier is hartstikke leuk. Je kunt 

ernaar kijken en luisteren, je kunt er 

vaak mee knuffelen, je kunt er soms 

mee wandelen en spelen. Het zijn echte 

vriendjes! Maar... het zijn wel vriendjes 

die aandacht nodig hebben. 

 

Huisdieren hebben aandacht nodig! 

Jammer genoeg zijn er altijd mensen 

die een huisdier nemen, zonder er eerst goed over na te denken. Ze komen er te laat 

achter, dat ze helemaal geen tijd hebben om genoeg aandacht te geven aan hun 

dier. Dat kan natuurlijk niet. Het is belangrijk dat je je huisdier goed verzorgt. Het 

dier is in huis namelijk helemaal afhankelijk van jou! Hij kan niet, zoals in de vrije 

natuur, zelf zijn kostje opscharrelen. Zorg ervoor dat jouw dier een gezond en leuk 

leven heeft, dus maak tijd voor je dier! 

 

Vraag je bij het aanschaffen van een huisdier altijd af: 

 Heb ik voldoende ruimte voor het dier? 

 Heb ik voldoende tijd voor het dier? 

 Hoe oud kan het dier worden? 

 Wil ik er nog wel voor zorgen als ik ouder ben? 

 Koop ik er een of twee of meer? 

 Vinden mijn ouders het ook goed? 

 Heeft niemand in huis een allergie voor dit 

huisdier? 

 Wat doen we met het dier als we op vakantie 

gaan? 

 Hoeveel kost de verzorging? 

 Hoeveel kost de kooi? 

 Hoeveel kost het voer? 

 Hoeveel kost de dierenarts? 

 Hoeveel kost de verschoning van het hok? 

 Wie gaat dat betalen (jij of je ouders)? 

  



 

 
 

Welke huisdieren zijn populair? 

Het meest gehouden huisdier is de kat. In Nederland leven bijna 3 miljoen katten. 

Op de tweede plek staat de hond en op de derde de vogel, bijvoorbeeld een kanarie 

of een parkiet. 

 

Kat 

Niet iedere kat is hetzelfde. De ene kat heeft meer verzorging nodig dan de andere. 

Langharige katten moet je bijvoorbeeld elke dag borstelen, omdat hun vacht 

anders snel klit. Katten met korte haren moet je ongeveer één keer in de week 

borstelen. Als je kat een kattenbak gebruikt, moet je die iedere dag schoonmaken. 

 

Ieder dier heeft goede voeding nodig, dus ook je kat. Katten zijn dol op vlees of vis, 

maar ook op kattenbrokjes. Door het knagen op deze brokjes poetsen katten als 

het ware hun tanden. Zo houden ze hun gebit in goede conditie. Daarom is het goed 

om je kat zowel blikvoer als kattenbrokjes te geven. Je kat heeft natuurlijk ook 

elke dag vers water nodig. 

 

Katten vragen best wat aandacht. Zeker als je een echte huiskat hebt. Buiten 

borstelen, eten en drinken geven en de kattenbak schoon houden vinden ze het 

vaak ook erg leuk als je met ze speelt. Een kat verzorgen kost ongeveer 1 tot 2 uur 

per dag. En houdt er rekening mee, dat een kat wel 20 jaar oud kan worden! 

 

Hond 

Honden hebben veel verzorging nodig. Je moet je hond 

twee keer per dag te eten geven en zorgen dat hij 

dagelijks vers water krijgt. Verder is het belangrijk dat 

je de vacht van je hond regelmatig borstelt. Zo haal je 

de oude losse haren eruit en krijgt ‘ie geen klitten. 

Verder wil je hond wel 4 keer per dag uit! Hij moet 

voldoende kunnen beweging en kunnen poepen en 

plassen. 

 

Een hond heeft veel aandacht nodig. Naast het eten 

geven, borstelen en uitlaten, wil je hond ook graag 

elke dag met je spelen. Een hond verzorgen kost 

ongeveer 4 tot 5 uur per dag. Honden kunnen wel 16 

jaar oud worden! 

 

 

 



 

 
 

Konijn 

Ook een konijn heeft aandacht en verzorging 

nodig. Je moet iedere dag zorgen voor een 

schoon hok en voldoende te eten en te drinken. 

Het hok mag ook niet te klein zijn. Je hoeft een 

konijn niet uit te laten, maar in een te klein hok 

krijgt 'ie te weinig beweging. Een konijn moet 

kunnen huppelen, dus heeft het hok een soort 

'ren' nodig. Sommige mensen doen hun konijn in 

een aquariumbak. Dat vinden ze niet fijn, want 

daarin is het veel te warm. 

 

In een konijnenhok moeten dingen staan zoals 

een bakje voor het voer en een flesje met 

water. Zorg ook voor zaagsel of stro op de bodem. 

 

De tanden van een konijn groeien altijd door. Met te lange tanden kan het konijn 

problemen krijgen met eten. Leg daarom iets in het hok waar ze op kunnen knagen. 

Ze zijn bijvoorbeeld dol op wilgentakken. Door te knagen, zorgt het konijn er zelf 

voor dat zijn tanden niet te ver doorgroeien. 

 



 

 
 

Schildpad 

Heel schattig zijn ze, die kleine waterschildpadjes. Maar wist je dat kleine 

schildpadjes wel 30 centimeter groot kunnen worden? Ze hebben ook veel 

verzorging nodig. Voor het houden van waterschildpadden moet je een groot 

aquarium hebben met verwarming en speciaal licht. Het water in het aquarium 

moet elke week verschoond worden. 

 

Waterschildpadden eten waterinsecten en slakken. Je kunt je schildpad ook 

regenwormen en kattenvoer geven of speciaal voer voor waterschildpadden. 

 

Houd rekening met het feit dat schildpadden scherpe nagels hebben en gemeen 

kunnen bijten. Bovendien kunnen schildpadden in het wild wel 75 jaar oud worden! 

In gevangenschap halen ze gemiddeld zo'n 35 jaar, maar dat betekent nog altijd 

een heel lange verzorgingstijd! 

 

 
 

 

  



 

 
 

Niet saai, maar wel verstandig? 

Er zijn mensen die weleens iets 

anders willen dan een hond, kat 

of konijn. Ze vinden die huisdieren 

zo gewoon en saai. Daarom nemen 

ze een bijzonder huisdier, zoals 

een aap, een slang of een leguaan.  

 

Vaak vergeten die mensen te 

vragen hoe ze dat dier precies 

moeten verzorgen. Bovendien kan 

het houden van uitzonderlijke 

dieren gevaren opleveren. Je huis 

of de gezondheid van je 

huisgenoten kan eronder lijden. 

 

 

 

 

Huisdier in de aanbieding... 

Als je toch echt van je huisdier 

af wilt of moet, ga dan naar een 

opvangcentrum, bijvoorbeeld 

een dierenasiel. Daar weten ze 

precies hoe het dier verzorgd 

moet worden en kunnen ze 

misschien een nieuw baasje 

voor hem vinden. 

 

Helaas zijn er nog altijd mensen 

die hun dier gewoon loslaten in 

de natuur als ze er genoeg van 

hebben. Dat is zielig. Deze dieren 

hebben niet geleerd hoe ze 

zichzelf in het wild moeten 

redden en zullen dus doodgaan. 

 

 

 

 


