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3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Honden zijn zoogdieren. Ze lopen op vier poten, hebben een snuit, 
oren en een staart. Met zijn oren en zijn staart toont hij hoe hij zich 
voelt. Door naar het hele lichaam van een hond te kijken, kan je 
veel te weten komen. Voelt hij zich stoer? Dan staat hij rechtop, 
met een hoge staart en zijn oren naar voren. 
Zijn kop houdt hij recht. Een bange hond maakt 
zich klein. Zijn oren hangen of staan naar 
achteren en zijn staart is laag. Laat een hond 
zijn tanden zien? Dan waarschuwt hij je: stop 
daar onmiddellijk mee en geef me wat ruimte!

Honden houden van spelen. Ze rennen graag buiten en graven dan in de grond. Zwemmen vinden ze ook 
fijn, zeker als het warm weer is. Een hond kan immers niet zweten zoals wij. En ze willen natuurlijk een eigen 
plek om te rusten en te slapen, waar hij beschermd is tegen weer en wind.
Sommige honden hebben lang haar. Dan moet je de vacht goed verzorgen. Of je kan er ook mee naar 
de trimmer gaan.

Men zegt weleens dat de hond de beste vriend is van de mens. 
Maar wist je dat honden het liefst contact hebben met andere 
honden? Het zijn sociale dieren. Een hond wil regelmatig andere 
honden ontmoeten. Daarom is het slim als een eigenaar die één hond 
heeft, ook plekken opzoekt waar andere honden zijn. De hondenschool 
bijvoorbeeld, of een hondenweide in de buurt.

In ieder geval houdt een hond van gezelschap. De hele dag alleen 
zijn, daar wordt hij ongelukkig van. Honden hebben ook een 
territorium waarin ze hun geur verspreiden. Ze voelen de drang om 
regelmatig een wandeling te maken in hun territorium. Ze ruiken 
dan welke andere honden er in de omgeving zijn. Maar ook buiten 
hun territorium kunnen honden veel deugd hebben van (lange) 
wandelingen.

Honden zijn vleeseters. Ze houden ook wel van hondenbrokken of iets 
om op te kauwen. Tafelrestjes zijn geen goed idee. Hun dorst lessen 
ze met water. Andere dranken hebben ze niet nodig. Bij de dierenarts 
krijgen ze regelmatig een behandeling tegen wormen of parasieten. 
Die geeft hen ook de spuitjes tegen specifieke hondenziekten.

Aangename kennismaking: de hond
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Katten zijn zoogdieren. Typisch aan een kat zijn de puntige oren, 
de staart en de snorharen. Als een kat tevreden is, maakt ze 
een ronkend geluid. Dat noemen we spinnen.
Katten doen graag hun eigen zin. Ze laten zich niet graag vertellen 
wat ze wanneer moeten doen. Als ze op avontuur willen, dan zijn ze 
ervandoor. Hebben ze honger? Dan gaan ze op jacht, of gaan ze bij 
hun eetplaats zitten. En willen ze slapen? Dan zoeken ze een rustig 
en warm plekje. Wist je dat een kat soms wel 18 uur op een dag kan 
slapen?

Een kat zit graag hoog. Dan voelt ze zich veiliger omdat ze de omgeving in het oog kan houden. 
Daarom klimmen ze graag op daken en in bomen. Ze kennen ook alle verstopplekjes in de buurt. 
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 ze 
doet het ook om aan te tonen dat iets van haar is. In een territorium 
van een kat kom je dus vaak krabsporen tegen.
In haar territorium houdt een kat van duidelijkheid. Eten, drinken en 
haar behoefte doet ze allemaal op een andere plek. Drinken waar je 
plast? Of eten waar het water staat? Dat wil een kat niet. En om te 
rusten zoekt ze nog een andere plek op.

Katten hebben ook vaak een duidelijke voorkeur voor een bepaald 
soort eten. Ze eten vlees. Sommige katten houden van nat kattenvoer. 
Andere hebben liever droge brokjes. De ene kat is dus de andere 
niet. Maar water drinken ze allemaal. Al moeten katten opletten dat 
ze genoeg drinken. Daarom moet je de drinkbak ver genoeg van 
haar eten zetten. En je zet op verschillende plaatsen een drinkbak. 
Bij sommige katten helpt het als er stromend water is, dan gaan ze 
meer drinken.

Een kat die pijn heeft of ziek is, kan heel goed doen alsof er niets aan de hand is. Een kat die zich anders 
gedraagt, wordt dus het best eens nagekeken door een dierenarts. Die zorgt ook voor de sterilisatie 
of de castratie van de kat. Dat betekent 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. Bovendien is het wettelijk verplicht.

Er zijn katten die graag gestreeld worden. Zij zoeken dan ook 
het gezelschap van mensen op. Maar er zijn ook katten die liever niet 
aangeraakt worden. Als je dat dan toch probeert, kan je een stevige 
krab krijgen. Dat is hun manier om jou te vertellen dat ze het niet fijn 
vinden.

Aangename kennismaking: de kat
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Cavia’s zijn knaagdieren. Het zijn levendige en slimme dieren. 
Ze drinken water en vinden het leuk om te zoeken naar voedsel, 
zoals grassen, bladeren, planten, bloemen en hooi.  
In dat voedsel zit niet zo veel energie. Om fit te blijven moeten ze 
er dus veel van eten, de hele dag door. In speciaal caviavoer zit meer 
energie.

Doordat ze de hele tijd aan voedsel knagen, slijten hun tanden 
af. De tanden van cavia’s blijven dan ook hun hele leven groeien. 
Als ze plots veel minder zouden knagen, dan zouden hun tanden veel 
te lang worden. Dat is onhandig en het doet pijn. Cavia’s die ander en 
minder voedsel eten, hebben dus een goede tandverzorging nodig. 
Ook hun nagels kunnen te lang worden, wat lastig is.

Als een cavia ziek wordt en minder eet, wordt hij heel snel zwak. Het is dus van belang om hem dan op tijd 
te verzorgen en te behandelen. Hij is ook heel gevoelig voor koude en warmte. Een temperatuur tussen 
18 en 24 graden is prima. Ze houden er niet van om in de wind te staan. 

Cavia’s zijn prooidieren. Dat wil zeggen dat andere dieren op hen 
jagen, zoals bijvoorbeeld roofvogels. Als ze zich nergens kunnen 
verstoppen, voelen ze zich onveilig. Ze zijn dan bang en hebben 
last van stress. Goede verstopplekken zijn voor een cavia dus heel 
belangrijk. Omdat ze door andere dieren gegeten worden, worden ze 
bang als iemand hen oppakt. Een cavia begrijpt niet dat mensen hem 
oppakken om hem te knuffelen en niet om hem op te eten. 

Als ze niet eten of zich verstoppen, dan rennen cavia’s ook al 
eens graag rond. Ze verkennen hun territorium. 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.

Aangename kennismaking: de cavia
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Konijnen zijn zoogdieren. Ze hebben lange oren, een zachte vacht 
en een pompon als staart. Het zijn echte gravers. Als ze niet kunnen 
graven, vinden ze dat vervelend. Ze zijn ook graag samen.  
Een konijn heeft het liefst een konijnenvriend waar hij goed mee kan 
opschieten. Ze verzorgen elkaar. Ze wassen elkaar op de plekken waar 
ze zelf niet goed bij kunnen.

Konijnen knagen behoorlijk veel. Omdat hun tanden hun hele leven 
blijven groeien, is het belangrijk dat konijnen genoeg kunnen knagen. 
Te lange tanden kunnen pijn doen en lastig zijn. Hun tanden en nagels 
moeten jaarlijks nagekeken worden door de dierenarts.  
Net zoals mensen krijgt een konijn spuitjes tegen ziekten.

Een konijn knabbelt het liefst de hele dag op hooi, verse groenten en 
kruiden. Hij wil ook wel wat water drinken en konijnenkorrels eten. 
Maar niet meer dan één handje per dag.
En wist je dat konijnen twee soorten uitwerpselen hebben? Harde en 
zachte. De zachte uitwerpselen eten ze op, omdat ze voedzaam zijn!

Een konijn wil elke dag bewegen en heeft veel ruimte nodig om 
te lopen en te springen. Overdag houdt hij zich graag verscholen. 
Maar in de schemering komt hij uit zijn schuilplaats om te lopen en 
te huppelen. Een konijn in gevangenschap vindt het heerlijk als hij 
ook eens echt vrij mag rondlopen. Maar een plekje om zich te kunnen 
verstoppen is onmisbaar! 

Een konijn is bang voor dieren die jagen, zoals vossen, katten en 
honden. Daarom verstopt hij zich zo graag. Maar hij is ook erg bang 
voor mensen en kinderen. Want ook al willen zij het konijn oppakken 
en knuffelen om lief te zijn, 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.

Aangename kennismaking: het konijn
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Kippen behoren tot de vogels, al kunnen niet alle kippen vliegen. 
Ze kunnen allerlei kleuren hebben, maar meestal zijn ze wit, bruin of 
zwart. Typisch aan de kip zijn de lellen en de kam. Een kip kan 10 jaar 
oud worden. Soms ook ouder.  
Een kip alleen is eenzaam, 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 natuurlijk. Kippen die op een kleine ruimte samen 
gehouden worden, gaan naar elkaar pikken.

Een kip leeft overdag meestal buiten. Ze houdt ervan om vrij rond 
te lopen, maar ze wil ook een plek om zich te kunnen verstoppen. 
Een kip is een prooidier. Dat wil zeggen dat andere dieren op haar 
jagen om ze op te eten, zoals de vos of de marter. Net daarom schrikt 
een kip nogal snel en vindt ze 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 binnen, op de legplaats in een nest van stro of hooi, als de eigenaar dat beschikbaar legt. 
Slapen doet ze op een zitstok in het binnenhok. ’s Nachts mag het hok dicht. Dan zijn de kippen binnen om 
te slapen en zijn ze veilig voor roofdieren. Maar overdag is de doorgang het best open. Kippen willen zelf 
kunnen kiezen wanneer ze binnen of buiten zijn.

Een kip rent en wandelt graag rond, en daar heeft ze veel plaats voor 
nodig. Ze scharrelt in de grond om naar wormen te zoeken. Ze eet 
al pikkend van de grond, of het nu kleine beestjes, kippenvoer of 
etensresten zijn. Ook groenten, fruit en kruiden smaken haar goed. 
Dat alles spoelt ze door met water, dat altijd vers moet zijn.

Soms blijven er etensresten liggen. Dat is vies en het trekt andere dieren aan, zoals ratten. De resten 
moet je dus snel weghalen. Net zoals de uitwerpselen en andere viezigheden, zoals spinnenwebben. 
Kippen hebben het graag proper. Zo blijven ze ook gezond. Als er stro of hooi ligt, moet dat een keer per 
week ververst worden. Eieren worden zo snel mogelijk geraapt.

Om zichzelf proper te houden neemt een kip geregeld een stofbad. 
Ze maakt dan een kuil in het zand en ‘wast’ daarmee de jeuk en 
de vuiligheid weg. Ook om parasieten tussen de veren te verwijderen 
is zo’n stofbad handig. Een kip zonder zand is als een mens zonder 
bad. Normaal kunnen kippen zelf hun veren en hun nagels verzorgen. 
Maar als dat niet lukt, kunnen de eigenaar en de dierenarts een handje 
toesteken. Zieke kippen hebben natuurlijk meer verzorging nodig.

Aangename kennismaking: de kip
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Paarden zijn zoogdieren. Ze hebben hoeven, manen en een staart en 
ze kunnen hard rennen. Pony’s lijken op paarden. Ze zijn wat kleiner 
en hebben kortere benen. Er bestaan veel verschillende rassen van 
paarden en pony’s. Ze kunnen wel 30 jaar oud worden. Paarden en 
pony’s zijn vluchtdieren. Als ze ergens van schrikken, vluchten ze zo 
snel mogelijk weg. Ze kunnen ook met hun achterste benen stampen. 
Ga dus nooit achter een paard of pony staan!

Een paard of pony heeft best veel plaats nodig. Om te kunnen rennen bijvoorbeeld. Hoe groter en 
boeiender hun omgeving, hoe nieuwsgieriger ze zijn. Op een kleine, saaie wei kunnen paarden en pony’s 
zich vervelen. Struiken, bomen, heuvels, zandplekken en plassen zijn allemaal interessant. En natuurlijk 
mogen we de beschutting tegen weer en wind niet vergeten. Schaduw als de zon schijnt, onderdak tegen 
regen en sneeuw, en een windscherm tegen koude wind.

Op de wei vinden ze het fijn om samen te spelen, te lopen en rond 
te neuzen. Paarden en pony’s zijn het liefst in groep. Als ze alleen zijn, 
is het belangrijk dat ze toch regelmatig met soortgenoten in contact 
komen. Ze praten met elkaar door hun lichaamstaal.

Paarden en pony’s kiezen het liefst zelf wanneer ze in de stal of 
op de wei gaan. Ze volgen daarbij hun gevoel, maar ook de groep. 
Kleintjes leren veel van de volwassen dieren. Paarden hebben 
de neiging om dicht bij de afsluiting van de wei te staan. Daarom 
is prikkeldraad geen goede keuze, want daar kunnen ze zich aan 
verwonden. Beter is een houten omheining, met schrikdraad, zodat 
de paarden er niet tegen gaan leunen.

Gewonde of zieke paarden en pony’s moeten verzorgd worden door 
de dierenarts. Die geeft hen ook spuitjes om ziekten te voorkomen 
en behandelt hen tegen parasieten en wormen. Voor de hoeven 
van het paard of de pony kan een hoefsmid helpen. De tanden van 
de dieren zijn gemaakt om mee te grazen. Als ze dat niet kunnen, 
slijten hun tanden ongelijk af. Dat zorgt voor pijn en tandproblemen.

Paarden en pony’s eten planten. Ze grazen tot wel 16 uur per dag! 
Hun voedsel bestaat dan ook vooral uit gras, hooi, blaadjes en andere 
planten. Opgelet: er zijn planten die giftig zijn voor paarden, zoals 
de taxushaag of de esdoorn. Naast het voedsel dat ze eten door 
te grazen, eten ze ook paardenvoer. Veel en vers water lest de dorst 
van de dieren. 
Als je op een wandeling dieren in een wei ziet, geef je ze best geen 
eten. Ze krijgen van de eigenaar alles wat ze nodig hebben.

Aangename kennismaking: het paard

Gezelschapsdieren | BIJLAGE 6

©
 S

hu
tt
er

st
oc

k


