Een warme thuis
voor je rat

7

weetjes
over ratten
1. Ratten zijn heel nieuwsgierig.

5. Ratten zijn erg sociaal.

Je zorgt best voor een kooi vol met
tunnels, buizen en verstopplekjes.

2. Ratten kunnen zeer tam
gemaakt worden.
Hierdoor kunnen ze goed overweg
met kindjes. Bovendien zijn ze
nieuwsgierig, volgzaam en passen
ze zich snel aan.

3. Ze houden van grote gezinnen.

Ze hebben een soortgenootje nodig,
anders zijn ze eenzaam.

6. Ratten hebben een heel
sterke geur.
Ze communiceren soms met urine.
Verwijder daarom dagelijks de
bodembedekking op de toiletplaats.

7. Het zijn echte nachtraven.

Wil je het liever houden bij een paar
ratten? Kies dan voor nestgenootjes van
hetzelfde geslacht.

Als het donker wordt, worden ze pas
écht actief!

4. Ratten worden gemiddeld
tussen 2 en 3 jaar oud.

Huisvesting: 4 vuistregels
1. Voorzie voldoende ruimte.
Ratten zijn groepsdieren en hou je daarom beter niet alleen.
Voorzie ze van minstens één vriendje. De kooi voor 2 ratten
is idealiter min. 80 cm lang, 60 cm breed en 70 cm hoog.
Zorg ervoor dat de kooi uit dwars opgebouwd traliewerk bestaat,
want ratten klimmen goed en graag! Een kooi met diepe bodem
(en veel graafmateriaal) en met verdiepingen is ideaal voor ratten.

2. Hou de omgeving proper en veilig.
Als bodembedekking zijn (stofvrije) houtvezel, hennepvezel,
maisbedding en strokorrels geschikt. Hoe dieper de bodembedekking
hoe beter, want ratten houden van graven! Voorzie een minimale
strooisellaag van 20 cm, zo wordt ook de urine goed opgenomen.
Als nestmateriaal kan je hooi, papier- of katoenbedding gebruiken.
Plaats de kooi op een rustige plaats. Vermijd direct contact met zonlicht
of andere hittebronnen, tocht of (sigaretten)rook. Kamertemperaturen
tussen 18 en 26 °C met een luchtvochtigheid van 30 tot 70% zijn ideaal.

3. Verwijder dagelijks oud bederfbaar voer en uitwerpselen.
De hele kooi reinig je best 1x per week. Het nest hoeft niet zo vaak
vernieuwd te worden. Ratten ervaren dit namelijk als stresserend.

4. Zorg voor een leuke inrichting.
Ratten zijn erg intelligent en onderzoekend. Zorg daarom voor voldoende ruimte en geschikte objecten om mee te spelen, zo voorkom
je dat je rat zich gaat vervelen en afwijkend verdrag gaat vertonen!
Al na 3-4 dagen verliezen ratten hun interesse, wissel daarom elke
week de kooi-inrichting: kartonnen keuken- of toiletrollen, dozen,
touwen, wilgen- en fruitboomtakken, voerpuzzels…

In een ideaal
rattenverblijf
zijn volgende
zaken aanwezig:
• Drinkfles
met stalen drinktip
• Voederschaaltje
(knaagbestendig /
ondiep)
• Schuilplekken
(minstens 1 per dier)
• Complexe inrichting
(etages, tunnels,
touwen, hangmatten,
kartonnen dozen,
speelgoed...)
• Nestmateriaal
(in stof of papier)
• Knaagmateriaal
• Een dikke laag
bodembedekking

Op het menu
• Basisvoeding: kwalitatief droogvoer
(bevat alle voedingsstoffen die een rat nodig heeft)
• Beperkt vers (waterrijk) groenvoer: komkommer, sla, selder...
• Beperkt vers (kruiden)hooi
• Kleine portie fruit
Knaagmateriaal (wilgen- of fruittakken)
• Dagelijks vers drinkwater
• Soms: meelwormen, zaden, granen, stukje gekookt ei

Geef ratten nooit etensresten of zoetigheden.
Ratten houden van vetten en suikers, maar té veel
hiervan kan leiden tot overgewicht, gezondheidsproblemen en een verkorte levensduur. Geef dus geen
tafelrestjes, veel fruit of andere vet- en suikerrijke
voeding.
Soms eten ratten hun eigen uitwerpselen op.
Dit is een normaal proces dat dient voor de opname
van belangrijke vitamines. Niets aan de hand dus.

Solo of in groep?
Ratten zijn groepsdieren en hou je dus best niet alleen.
Voorzie ze van minstens één vriendje. Een rat alleen verveelt
zich namelijk snel en wordt eenzaam.

Ideale combinaties:

Groep van enkel
mannetjes

Groep van
enkel vrouwtjes

Kies liefst voor ratten uit hetzelfde nest. Wanneer ze uit een
verschillend nest komen, zet je ze best al van jongs af aan samen.
Geef iedere rat voldoende ruimte en een schuil- en slaapplek,
zo voorkom je onderlinge gevechten. Voeg niet zomaar een
onbekende rat toe aan een groep, deze zal niet zo makkelijk
geaccepteerd worden. De kennismaking tussen een nieuwe rat
en een bestaande groep moet geleidelijk aan gebeuren.

Hoe zie je of je rat
gezond is?
Een gezonde rat
herken je aan zijn goede
eetlust en glanzende vacht.
Is je rat plots futloos en zit
hij in elkaar gedoken of is
hij net heel onrustig? Heeft
je rat diarree, wondjes of
korstjes, neus- of oogvloei,
ademhalingsproblemen of
andere ziekteverschijnselen? Raadpleeg dan zo snel
mogelijk je dierenarts.
Meer info op:
avevewinkels.be/
Advies/Dier

Boodschappenlijstje
Grote kooi met complexe inrichting (schuilplekken,
etages, tunnels, touwen hangmatten, speelgoed...)

(Kruiden)hooi
Knaagmateriaal (bv. knaaghout)

Knaagbestendig eetbakje
(Hoek)toilet
Drinkfles met stalen nippel
Snacks
Bodembedekking (houtvezel,
hennepvezel, maïsbedding, strokorrels)

Droge samengestelde voeding

Nestmateriaal (bv. katoenbedding)

Aveve zet kwaliteitsvoeding op het menu:

Optima+ Select pellet
Small animals

Optima+ Muesli
Mouse & rat

Optima+ Health pellet
Small Animals

• Geëxtrudeerde korrels:
smakelijker, beter verteerbaar
én ideaal knaagmateriaal
• All-in-one brokken voorkomen
selectief eetgedrag én restjes
• Verrijkt met dierlijk eiwit
• Met omega-3 vetzuren voor
een gezonde huid en een
glanzende vacht

• Rijke mengeling met fruit
en groenten
• Verrijkt met dierlijk eiwit
• Met Omega-3 vetzuren
voor een gezonde huid
en een glanzende vacht
• Boordevol granen:
vol voedingsstoffen
en ideaal als knaagmateriaal

• Geperste korrels
• All-in-one brokken voorkomen
selectief eetgedrag én restjes
• Verrijkt met dierlijk eiwit
• Met omega-3 vetzuren voor
een gezonde huid en een
glanzende vacht
• Grote pelletvorm: draagt bij aan
een gezonde slijtage van de
tanden en bevordert zo
een gezond gebit

Ontdek nog meer producten
op www.avevewinkels.be
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