
Oog in oog | www.dierenwelzijnindeklas.be

Les

3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Een hond loopt op vier poten. Hij heeft een snuit, 
oren en een staart. Met zijn lichaam toont hij hoe 
hij zich voelt. Voelt hij zich stoer? Dan is zijn staart 
hoog en zijn de oren naar voren. Een bange hond 
maakt zich klein.  
Laat een hond zijn tanden zien? Dan wordt hij boos!

Honden houden van spelen. Ze rennen en graven 
graag buiten. Zwemmen vinden ze ook fijn, zeker als 
het warm weer is. Ze willen een plek om te rusten 
en te slapen. Daar is het droog en warm. Sommige 
honden hebben lang haar. Dan moet je de vacht 
goed verzorgen.

Een hond kan een goede vriend van de mens zijn. 
Maar hij is het liefst bij andere honden. Honden 
zijn sociale dieren. Heb je maar één hond? Dan is 
het slim om af en toe andere honden op te zoeken. 
In de hondenschool, bijvoorbeeld. Of op een weide 
voor honden in de buurt.  
Een hond is echt niet graag alleen.

Elke dag wil de hond meerdere keren op wandel. 
Ze kennen de buurt en verspreiden daar hun geur. 
Ze snuffelen in het rond. Zo ruiken ze welke andere 
honden er in de buurt zijn.

Honden eten vlees of brokken. En af en toe iets 
lekkers om op te kauwen. Tafelrestjes zijn meestal 
geen goed idee. Hun dorst lessen ze met water. 
Hun tanden moeten gezond blijven. Die kijk je dus 
best vaak na.  
De dierenarts behandelt hen tegen wormen of 
parasieten. Die geeft hen ook de spuitjes tegen 
hondenziekten.

Dit is de hond
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Katten hebben puntige oren, een staart en 
snorharen. Een tevreden kat maakt een ronkend 
geluid. Dat noemen we spinnen.

Katten doen graag hun eigen zin. Willen ze op 
avontuur? Dan zijn ze weg. Hebben ze honger? 
Dan jagen ze, of ze gaan bij hun eetplaats zitten. 
Willen ze slapen? Dan zoeken ze een rustig en warm 
plekje. 

Een kat zit graag hoog. Dan voelt ze zich veiliger. 
Ze verstopt zich ook graag. Heeft een kat geen plek 
om zich te verstoppen? Dan wordt ze onrustig.

Een kat krabt met haar nagels. Daar worden ze 
scherp van. Maar door te krabben toont ze ook 
dat iets van haar is.
Een kat heeft voor alles een vaste plaats. Ze eet niet 
waar ze drinkt. Ze plast niet waar ze eet. En ze slaapt 
niet waar ze plast. 

Katten weten goed welk eten ze lekker vinden. 
Ze eten vlees. Sommige katten houden van nat 
kattenvoer. Andere hebben liever droge brokjes. 
Maar water drinken ze allemaal. 

Ook een kat heeft soms pijn. Maar ze kan dat heel 
goed verstoppen. Een kat die zich anders gedraagt, 
gaat het best naar de dierenarts. Die kan er ook 
voor zorgen dat die kattin of die kater geen kleintjes 
meer kan krijgen.

Door die behandeling wordt de kat rustiger. Ze gaat 
minder snel vechten en maakt minder lawaai. 
En zo kom je niet onverwacht met kleine katjes 
te zitten.

Er zijn katten die graag gestreeld worden. 
Maar er zijn ook katten die daar niet van houden. 
Probeer je het toch? Dan kan ze je krabben!
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Dit is de kat
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Cavia’s zijn knaagdieren. Ze zoeken graag naar 
voedsel, zoals grassen, bladeren, planten, bloemen 
en hooi. Dat voedsel geeft hen niet zo veel energie. 
Ze eten er dus veel van, de hele dag door. In speciaal 
caviavoer zit meer energie. Ze drinken water.

Door al dat knagen, slijten hun tanden af. 
Hun tanden blijven hun hele leven groeien. 
Als ze veel minder knagen, worden hun tanden 
te lang. Dat is onhandig en het doet pijn. Bij cavia’s 
hebben de tanden goede verzorging nodig. 
Ook hun nagels worden soms geknipt.

Een zieke cavia is al snel zwak. Hij moet dus op 
tijd verzorgd worden. Hij houdt niet van koude 
en tocht, maar het mag ook niet te warm zijn. 
In de woonkamer is het prima. 

Cavia’s zijn prooidieren. Dat wil zeggen dat andere 
dieren op hen jagen. Als ze zich niet kunnen 
verstoppen, voelen ze zich onveilig. Ze zijn dan bang 
en hebben last van stress. Ze worden heel bang als 
iemand hen oppakt. Ze begrijpen niet dat mensen 
hen oppakken om hen te knuffelen. Ze denken dat 
we hen zullen opeten. 

Cavia’s rennen al eens graag rond. Ze verkennen 
hun woonplaats. Of ze spelen met andere cavia’s. 
Cavia’s zijn sociale dieren en zijn dus graag bij 
hun soortgenoten. Ze praten met elkaar door hoge 
geluidjes te maken.

Dit is de cavia
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Konijnen hebben lange oren en een zachte vacht. 
Het zijn echte gravers. Ze zijn ook graag samen. 
Ze verzorgen elkaar. Ze wassen elkaar op de plekken 
waar ze er zelf niet goed bij kunnen.

Konijnen knagen veel. Hun tanden blijven hun hele 
leven groeien. Dat kan pijn doen en lastig zijn. Zeker 
als ze niet genoeg knagen. Hun tanden en nagels 
moeten elk jaar nagekeken worden. De dierenarts 
doet dat. Hij geeft hen ook spuitjes tegen ziekten.

Een konijn eet graag veel hooi, verse groenten en 
kruiden. Hij wil ook wel wat water drinken en korrels 
eten. Maar niet te veel korrels.

Een konijn wil elke dag bewegen: lopen en springen. 
Overdag schuilt hij graag. Maar als het half donker 
is, komt hij uit zijn hol om te lopen en te huppelen. 
Een konijn in een hok vindt het heerlijk als hij eens 
echt vrij mag. Maar er moet altijd een plekje zijn om 
zich te kunnen verstoppen!

Een konijn is bang voor vossen en katten. Zij jagen 
op konijnen. Daarom verstopt een konijn zich graag. 
Maar hij is ook erg bang voor mensen en kinderen. 
Soms willen zij het konijn pakken of knuffelen. 
Maar voor het konijn is dat heel eng. Zo eng dat hij 
wild spartelt, krabt en bijt. Door het spartelen kan 
hij zelfs zijn rug breken. Hij houdt niet van drukte 
en lawaai.

Dit is het konijn
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Kippen zijn vogels, maar niet alle kippen kunnen 
vliegen. Meestal zijn ze wit, bruin of zwart. 
Een kip kan 10 jaar of ouder worden. Ze heeft graag 
andere kippen om haar heen. Een haan mag er ook 
wel bij. Maar hoe meer kippen, hoe meer plaats ze 
nodig hebben. Anders gaan ze naar elkaar pikken.

Een kip leeft overdag meestal buiten. Ze loopt graag vrij rond, maar 
ze moet zich ook kunnen verstoppen. Andere dieren, zoals vossen en 
marters, eten kippen. Net daarom schrikt een kip nogal snel. Ze vindt 
het meestal niet leuk om opgepakt te worden. Ze klappert dan met 
haar vleugels om te ontsnappen. Van lawaai houdt ze ook niet.

Haar eieren legt ze in een nest. Dat is gemaakt van stro of hooi dat 
mensen geven. Slapen doet een kip niet op het nest. Ze slaapt op 
een zitstok in het binnenhok. ’s Nachts mag het hok dicht. Dan slapen 
de kippen, en zijn ze veilig voor roofdieren, zoals vossen. Maar overdag 
is de doorgang het best open. Kippen kiezen graag zelf wanneer ze 
binnen of buiten zijn.

Een kip rent en wandelt graag. Daar heeft ze 
plaats voor nodig. Ze scharrelt in de grond om 
naar wormen te zoeken. Ze eet ook kippenvoer en 
etensresten. Ook groenten, fruit en kruiden smaken 
haar goed. Ze drinkt veel water, dat altijd vers moet 
zijn.

Soms blijft er eten liggen. Dat trekt andere dieren 
aan, zoals ratten. Die resten moeten dus weg. Net 
zoals de uitwerpselen en ander vuil. Kippen hebben 
het graag proper. Zo blijven ze ook gezond. Stro 
of hooi moet een keer per week ververst worden. 
Eieren worden het best zo snel mogelijk geraapt.

Een kip wast zich door een stofbad te nemen. Ze 
doet dat in een kuil in het zand. Daarmee haalt ze 
de beestjes tussen haar veren weg. Een kip zonder 
zand is als een mens zonder bad. Kippen verzorgen 
zelf hun veren en hun nagels. Lukt dat toch niet of 
zijn ze ziek? Dan kunnen het baasje en de dierenarts 
helpen.

Dit is de kip
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Paarden hebben hoeven, manen en een staart. Pony’s zijn wat kleiner 
dan paarden en hebben kortere benen. Ze kunnen wel 30 jaar oud 
worden.  
Het zijn vluchtdieren. Als ze ergens van schrikken, rennen ze weg. 
Ze stampen soms met hun achterste benen. Ga dus nooit achter 
een paard of pony staan!

Een paard of pony heeft veel plaats nodig. 
Ze moeten kunnen rennen. Ze willen een grote en 
boeiende omgeving, anders gaan ze zich vervelen. 
Struiken, bomen, heuvels, zandplekken en plassen 
zijn interessant. En er moet beschutting zijn tegen 
zon, regen en wind.
Op de wei spelen ze graag samen. Paarden en 
pony’s zijn het liefst in groep. Ze praten met elkaar 
door hun lichaamstaal.

Paarden en pony’s kiezen zelf wanneer ze in de stal of op de wei 
gaan. De kleintjes leren veel van de volwassen dieren. Wist je dat 
prikkeldraad geen goede afsluiting is voor paarden? Daar kunnen ze 
zich aan verwonden! Beter is een houten hek. Best met schrikdraad, 
zo gaan de paarden er niet tegen leunen.

Gewonde of zieke paarden en pony’s moeten verzorgd worden. 
Dat doet de dierenarts. Die geeft hen ook de spuitjes tegen ziekten. 
Hij behandelt hen tegen parasieten en wormen. Een hoefsmid verzorgt 
de hoeven. De tanden van de dieren zijn gemaakt om mee te grazen. 
Als ze niet grazen, slijten hun tanden ongelijk af. Dat zorgt voor pijn 
en problemen.

Paarden en pony’s eten planten. Ze grazen tot 
wel 16 uur per dag! Ze eten gras, hooi, blaadjes 
en andere planten. Opgelet: sommige planten 
zijn giftig voor hen. Ze eten ook elke dag wat 
paardenvoer en drinken vers water. 
Zie je op een wandeling dieren in een wei? Dan geef 
je ze best geen eten. Ze krijgen van de eigenaar alles 
wat ze nodig hebben.

Dit is het paard
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