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Jonge dieren opvangen en verzorgen 

Alle babydieren hebben warmte en vocht nodig om te 
overleven! Hoe kleiner of jonger, des te kwetsbaarder. Dit 
geldt voor zoogdieren, maar zeker ook voor jonge vogels.  
 
Let op 
Werk altijd hygiënisch!  
Draag altijd handschoenen, en was en ontsmet je handen na elk dier. 
 
Warmte is essentieel, je biedt dit aan in de vorm van een warmtematje met 
handdoek, kruik onder een dikke handdoek, nestje, of je gebruikt de couveuse.  
Vóór gebruik van de couveuse moet een dier handmatig op temperatuur gebracht 
worden, eventueel droogwrijven. Niet direct in de couveuse, dan is het verschil te 
groot! 
Zet jonge dieren op een goed vocht opnemende ondergrond, zoals een handdoek. 
Knaagdieren zeker niet op plastic doekjes zetten, ze knagen er aan en krijgen zo 
plastic binnen. 

Wij geven jonge zoogdieren direct vocht met elektrolyten (ORS). Dit helpt om 
uitdroging tegen te gaan. Ook werkt het maagdarmstelsel van het jonge zoogdier 
niet goed door alle stress. Meteen melk geven werkt dan averechts: het lichaam 
kan de melk nog niet verteren.  
Als je een jonge vogel ophaalt of binnenkrijgt, geef deze dan ook direct wat ORS.  

B 1.0 Richtlijnen voor het voeden van een jong dier 
Heel belangrijk bij het verzorgen van een dier is het voorkomen van stress. Hoe 
kleiner het dier, des te sneller heeft het hier last van. Hanteer een dier zo min 
mogelijk, en let op harde geluiden etc. 
 
Het gebruik van ORS 
 De bemanning ververst bij aanvang van de dagdienst de ORS van die dag; 
 Kruis die dag af op de ORS kalender. Hiermee voorkomen we dat de ORS niet 

of dubbel ververst wordt; 
 Er zijn spuitjes beschikbaar. Vul aan het begin van je dienst verschillende 

formaten spuitjes met de aangemaakte ORS in het dierenverblijf; 
 Maak een spuitje schoon voordat je dit eventueel opnieuw vult; 
 Gebruik voor elk dier een eigen, ontsmet spuitje.  
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B 1.1 Algemene informatie over elektrolyten 
Wij dienen de elektrolyten toe als oplossing van ORS poeder. Hierin zit glucose, 
natrium, kalium en chloride (zouten, suikers en voedingsstoffen) Je maakt dit 
poeder aan met lauw water.  
Functie:  
 Het kalmeren en voorbereiden van de darmpjes op de (opbouw van) kunst-

matige melk.  
 Vocht- en mineralengehalte op peil brengen om uitdroging te voorkomen.  
 

Hoe geef je het? 
 Gebruik een spuitje zoals je gewend bent voor vogels op de ambulance; 
 Maak dat voordat je het gebruikt goed schoon, laat geen zeep- of alcoholres-

ten achter; 
 Controleer of het spuitje soepel loopt, dus oefen even of hij niet ‘schokt’; 
 De elektrolyten kunnen heel rustig druppel na druppel worden toegediend 

met een spuitje onder de lip in de mondhoek van het diertje. Deze smakt het 
dan op. Sabbelen of spenen zullen ze niet doen; 

 Gebruik voor heel kleine dieren zoals haasjes en konijntjes jonger dan 10 
dagen, muisjes et cetera een 1 cc spuitje. Dit is beter te doseren en verkleint 
het risico op verslikken; 

 Voeding altijd (aangenaam) warm geven anders weigeren ze te drinken of 
krijgen diarree; 

 Pas op voor verdrinkingsgevaar, geef geen te grote slokjes. Als hij echt niet 
meer lijkt te willen, is het voor dan genoeg 

 Indien nodig na het voeden erg jonge dieren laten plassen en poepen door 
het buikje en geslachtsopening te masseren vanaf de navel naar de staart 
met natte vinger, tissue of watje; 

 Na de voeding zachtjes op ruggetje kloppen met 1 vinger om te laten 
boeren.  
 

Hoe vaak voeden? 
Elke 2 tot 3 uur. Hoe kleiner het diertje, des te vaker kleine beetjes, 4 à 5 keer per 
nacht. Breng het diertje zodra het kan om 7.00 uur in de ochtend naar de opvang! 
 
Hoeveel? 
Bekijk de verpakking van de elektrolyten voor de samenstelling. Maak een kopje 
klaar voor de rest van de nacht, daarmee kun je dan steeds je spuitje (deels) vullen. 
Zorg dat het elke keer lauw is bij gebruik. De hoeveelheid is afhankelijk van de 
grootte van het diertje van een paar druppels (muisje) tot een vol spuitje 
(babyvosje). 
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B 2.0 Jonge zoogdieren 
Een babydier is in dit geval elk dier dat jonger is dan volgroeid of volwassen. Op 
de ambulance krijgen we babyhuisdieren en wilde dieren zoals marterachtigen, 
vosjes, haasjes en konijntjes. Zoogdieren verdelen we in nestvlieders en nestblij-
vers, denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen jonge hazen en konijnen. 
 

Let op 
Babyzoogdieren geven wij geen enkele vorm van melk. Hiervan krijgen de baby-
dieren mogelijk diarree en dit overleven zij zelden. Het proces van overstappen 
laten wij over aan de experts bij de Toevlucht, of in het geval van een tam konijn 
Loes voor dieren.  

B 2.1 Voor alle jonge zoogdieren geldt het volgende: 
 Gebruik de weegschaal om de leeftijd en dus de voedings-frequentie en 

hoeveelheid vast te stellen! (zie de tabellen in dit boekje); 
 Ontsmet de weegschaal voor en na gebruik; 
 Als kruik kan bijvoorbeeld een met warm water gevuld frisdrankflesje 

gebruikt worden, of de couveuse; 
 Controleer regelmatig of het aangenaam warm is en niet te heet; 
 Let goed op dat een babydiertje niet tussen laagjes handdoek in kan kronke-

len richting de warmtebron, dat overleeft hij niet; 
 Erg koude jonge dieren eerst laten opwarmen voor het voeden. Onderkoelde 

dieren kunnen voeding niet verteren en krijgen dan darmproblemen.  

B 2.2 Hoe voed je een kitten of pup 
 Zet het diertje op een handdoek of houd het in een hand. Met de andere 

hand het flesje of spuitje geven; 
 Met een spuitje kan je via de zuiger doseren, eerst druppel voor druppel en 

dan aangepast aan de drinksnelheid van het dier; 
 Als het dier genoeg heeft, stopt het vanzelf.  

 
Kittens en pups die al zelfstandig eten geef je kitten- of puppyvoer uit blik,  
eventueel met wat warm water vermengd. 
Een normale leeftijd voor een kitten om zelf wat te gaan eten is vanaf 5 weken oud.  
Hele jonge kittens kunnen soms wel zelf eten maar hun motoriek is dan nog niet 
goed ontwikkeld waardoor ze vaak te weinig binnen krijgen. 
Het eten en verteren kan zoveel energie kosten dat het dier een suiker(=energie)
tekort krijgt, daardoor kan het in shock raken (trillen en onderkoeling). Geef dan 
ORS of een suikeroplossing en houd het warm. Dit dier moet direct naar de dieren-
arts voor glucose infuus! 
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B2.3 Leeftijdsbepaling en verzorging kitten 

Leeftijd Gewicht Uiterlijke kenmerken  Formaat Frequentie  
voeding 

Hoeveelheid  
voeding  
per keer 

Masseren buik 
voor 
urine/ontlasting

1 dag 100 ogen dicht,  
oren plat op kopje,  
navelstreng zichtbaar  

past in 
hand 

12x per etmaal 
iedere 2 uur,  
ook 's nachts 

2,5 ml Ja

1 week 200 ogen dicht,  
oren plat op kopje 

past in 
hand 

12x per etmaal 
iedere 2 uur,  
ook 's nachts 

4 à 4,5 ml Ja

10 dagen 240 oogjes gaan open,  
oren plat op kopje 

past in 
hand 

12x per etmaal 
iedere 2 uur,  
ook 's nachts 

5 ml ja

2 weken 300 oogjes open, oren rechtop,  
tandjes beginnen door te  
komen 

past in 
hand 

12x per etmaal 
iedere 2 uur,  
ook 's nachts 

12,5 ml ja

3 weken 400 beginnen te waggelen, 
voortandjes zijn aanwezig 

zo groot 
als hand 

8x per etmaal 
iedere 3 uur,  
ook 's nachts 

15 ml  

4 weken 500 loopt recht op pootjes,  
zijwaartse sprongetjes,  
hoektanden en kiezen  
aanwezig 

groter 
dan hand 

6x per etmaal 
iedere 4 uur, 
1x keer 's nachts 

30ml  

5 weken 600 lopen, klimmen,  
oogjes beginnen van blauw 
naar groen te verkleuren 

groter 
dan hand 

6x per etmaal, 
geen nachtvoe-
ding 

   

6 weken 700 oogjes zijn verkleurd naar  
groen of geel 

  5x per etmaal    

7 weken 800          

8 weken 900          
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 Masseren buik 
voor  
urine/ontlasting 

 Warmte  Vast voedsel Normale  
temperatuur 
(rectaal) in ° C 

Ja Kruik of couveuse   36,5 
voeden vanaf 36,5 

Ja Kruik of couveuse   36,5 
voeden vanaf 36,5 

ja Kruik of couveuse   36,5 - 38 
voeden vanaf 37 

ja Kruik of couveuse   36,5 - 38 
voeden vanaf 37 

  Kruik of couveuse Warm geprakt blikvoer 36,5 - 38 
voeden vanaf 37 

  Kruik of couveuse 
indien nodig 

blikvoer,  
geweekte kittenbrokjes 

38 
voeden vanaf 37,5 

  Kruik of couveuse 
indien nodig 

blikvoer, kittenbrokjes 38,5 - 39 
voeden vanaf 37,5 

  Kruik of couveuse 
indien nodig 

blikvoer, kittenbrokjes 38,6 - 39,3 
voeden vanaf 37,5 

  Kruik of couveuse 
indien nodig 

blikvoer, kittenbrokjes  

  Kruik of couveuse 
indien nodig 

blikvoer, kittenbrokjes  

Let op: Gewicht zegt niet altijd iets over de leeftijd. Een ondervoed kitten van 5 
weken oud kan maar 200 gram zijn  
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Leeftijd Uiterlijke kenmerken Frequentie  
voeding 

Masseren buik 
voor 
urine/ontlasting

1 dag Kan kruipen; 
Ogen en oren zijn gesloten; 
Nog geen tanden. 

8x per etmaal   
om de 2 tot 3 uur, 
ook ’s nachts 

Ja

1 week De navelstreng is afgevallen 8x per etmaal   
om de 3 uur,  
ook ’s nachts 

Ja

2 weken Ogen en oren gaan open, echter het zicht 
en gehoor zijn nog slecht;  
 

7x per etmaal,  
om de 3 uur,  
ook ’s nachts 

ja

2- 3 weken Begint te kwispelen, grommen en spelen; 
Begint interesse te krijgen in half vast 
voer, blijft ook drinken bij de moeder; 
Melktandjes beginnen door te komen. 
Kan water drinken uit een bak. 

7x per etmaal,  
om de 3 uur,  
ook ’s nachts 

 

3 weken Probeert te staan, lopen; 
Doet een eerste poging om te blaffen. 

6x per etmaal,  
om de 3 uur,  
geen nachtvoeding 
meer 

 

6 - 8 weken Hoeft niet meer bij de moeder te drinken; 
4-5 kleine maaltijden per dag. 

  

8 weken 3 maaltijden per dag.    

15 weken - 7 maanden  Hond begint melkgebit te wisselen.   

1—2 jaar Per ras verschilt de leeftijd waarop de 
hond volwassen is, tot die tijd puppyvoer 
geven. 

  

B 2.4 Leeftijdsbepaling en verzorging pup 

Pups kunnen de eerste weken hun eigen lichaamstemperatuur nog niet regelen. 
Ze zijn hiervoor afhankelijk van de temperatuur in de omgeving.  
De maaginhoud van een pup is 5-10% van het lichaamsgewicht. Dus een pup van 
400 gram kan per keer 20-40 ml drinken.  
Alleen afgaan op het gewicht is niet verstandig, dit kan bij de verschillende hon-
denrassen variëren tussen de 1 en 10 kg bij een leeftijd van 4 weken. 
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Masseren buik 
voor  
urine/ontlasting 

Normale  
temperatuur 
(rectaal) in ° C 

Warmte Vast voedsel 

Ja 35 - 35,5 
voeden vanaf 35 

Kruik of couveuse   

Ja 36 - 37 
voeden vanaf 36 

Kruik of couveuse   

ja  Kruik of couveuse   

   Kruik of couveuse Warm geprakt blikvoer 

   Kruik of couveuse 
indien nodig 

blikvoer,  
geweekte puppybrokjes 

   Kruik of couveuse 
indien nodig 

blikvoer, puppybrokjes 

   Kruik of couveuse 
indien nodig 

blikvoer, puppybrokjes 

    

    

Tand  Doorbraaktijdstip 
melkgebit  

Wisseltijdstip  
blijvend gebit  

Snijtanden  3 - 4 weken  3 - 5 maanden  

Hoektanden  3 - 5 weken  5 - 7 maanden  

Premolaren  4 - 12 weken  4 - 6 maanden  

Molaren   4 - 7 maanden 

Indicatie van de 
leeftijd van een 
pup aan de hand 
van het gebit. 
 
Zie bladzijde 19 
voor het gebit 
van de hond. 
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Leeftijd Gewicht 
(in gram) 

Uiterlijke kenmerken 
 

Formaat 

1 dag 80 - 100 oren staan, ogen open, behaard,  
soms navelstreng (ingedroogd),  
kan brommen en bijten 

muis 4 ml

3 dagen 85 -105  muis 4 ml

1 week 125 navelstreng is afgevallen hamster 6 ml

10 dagen 150   hamster 8 ml

2 weken 175   2x zo groot als hamster 9 ml

16 dagen 200   3x zo groot als hamster 12 ml

19 dagen 225   3x zo groot als hamster 14 ml

3 weken 250   ½ cavia 16 ml

4 weken 300   ¾ cavia 18 ml

5 weken 350   kleine cavia 20 ml

6 weken 400   grote cavia 20 à 25 ml

B 2.5 Leeftijdsbepaling en verzorging jonge haas 
 
Hoe herken je een jonge haas? 
 Achterkant oren bovenaan zwart, eronder wit; 
 Voorkant oor witte lijn aan rand, zwart binnenin. 

Voeding altijd (aangenaam) warm geven anders weigeren ze te drinken of krijgen 
diarree.  
 

Let op!  
Hele jonge haasjes en konijntjes voeden met een 1cc spuitje druppelsgewijs laten 
drinken, anders verslikken ze zich en krijgen longontsteking. Dit kan dodelijk zijn! 
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Hoeveelheid  
voeding  
per keer 

Aantal x per 
etmaal 

Masseren buik 
voor  
urine/ontlasting 

Warmte Vast voedsel 

4 ml 5x ja Kruik of couveuse  

4 ml 5x ja Kruik of couveuse  

6 ml 5x ja Kruik of couveuse  

8 ml 5x ja Kruik of couveuse indien nodig hooi 

9 ml 4x   Kruik of couveuse indien nodig hooi 

12 ml 4x   Kruik of couveuse indien nodig 
hooi, groen-
voer, gras 
etc 

14 ml 4x   Kruik of couveuse indien nodig   

16 ml 3x   Kruik of couveuse indien nodig   

18 ml 3x   Kruik of couveuse indien nodig   

20 ml 2x   Kruik of couveuse indien nodig   

20 à 25 ml 1x afbouwen   Kruik of couveuse indien nodig   
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Leeftijd Gewicht 
(in gram) 

Uiterlijke kenmerken 
 

Formaat Hoeveelheid 
voeding 
per keer

1 dag 50 kaal oren plat op kopje, ogen nauwelijks 
te zien, navelwondje zichtbaar 

muis 2 à 3 ml

2 dagen 60 kaal oren plat op kopje, ogen nauwelijks 
te zien, navelwondje zichtbaar 

muis 3,5 ml

3 dagen 70 oren plat op kopje, ogen nauwelijks te 
zien, haargroei 

muis 3 à 4 ml

4 dagen 80 behaard, oren plat, ogen streepje muis 4,5 ml

6 dagen 90 behaard, oren plat, ogen streepje muis 5,5 ml

1 week 100 behaard, oren plat, ogen zichtbaar, maar 
gesloten 

muis 7 à 8 ml

10 dagen 125 ogen gaan open muis 8 à 10 ml

2 weken 150 oren komen overeind, beginnen te lopen hamster 10 ml

3 weken 200 gaan rond lopen, soms sprongetje hamster 12 ml

4 weken 300   2x zo groot als hamster 15 ml

5 weken 350   3x zo groot als hamster 15 à 17 ml

6 weken 400   ¾ cavia 17 ml

B 2.6 Leeftijdsbepaling en verzorging jong konijn 
Voeding altijd (aangenaam) warm geven anders weigeren ze te drinken of 
krijgen diarree.  
 
Let op!  
Hele jonge haasjes en konijntjes met een 1cc spuitje druppelsgewijs laten drinken, 
anders verslikken ze zich en krijgen longontsteking. Dit kan dodelijk zijn! 
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Hoeveelheid  
voeding  
per keer 

Aantal x per 
etmaal 

Masseren 
buik voor  
urine/
ontlasting 

Warmte Vast voedsel 

2 à 3 ml 5x ja Kruik of couveuse   

3,5 ml 5x ja Kruik of couveuse   

3 à 4 ml 5x ja Kruik of couveuse   

4,5 ml 5x ja Kruik of couveuse   

5,5 ml 5x ja Kruik of couveuse   

7 à 8 ml 4x ja Kruik of couveuse   

8 à 10 ml 4x ja Kruik of couveuse hooi 

10 ml 4x ja Kruik of couveuse hooi, gemengd konijnenvoer, 
groenvoer, gras ed. 

12 ml 3x   kruik of couveuse 
indien nodig 

  

15 ml 3x       

15 à 17 ml 2x       

17 ml 1x afbouwen       

 Haasjes worden geboren met de  
oogjes open; 

 Binnenkant oor zwart; 
 De oortjes staan overeind; 
 Volledig behaard;  
 Het haar is ruw van structuur, als bij 

een ruwharige hond; 
 Ook hebben zij al (scherpe) tandjes. 

 Konijntjes worden blind en doof  
geboren; 

 Binnenkant oor wit en kaal; 
 Pas na enkele dagen begint de vacht 

te groeien; 
 De vacht van een jong (wild) konijntje 

is vaak glad; 
 Hebben geen tanden. 

Pasgeboren haasjes Pasgeboren konijntjes  
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B 3.0 Vogels 
Vogels kan je onderverdelen in  
nestvlieders en nestblijvers. 
 
Nestvlieders  
 Hebben dons en hun ogen open; 
 Zijn bij het uit het ei komen al 

deels in staat om voor zichzelf te 
zorgen; 

 Kunnen zelf voedsel zoeken.  
 Nestvlieders broeden vaak op de 

grond. 
 Een voorbeeld van nestvlieders 

zijn eenden.  
 

Na een kort verblijf in het nest trekken 
nestvlieders er zelf op uit om hun kostje 
bij elkaar te scharrelen. Vaak blijven de 
ouders wel in de buurt om ze warm te 
houden en te beschermen voor gevaar.  
 
Nestblijvers: 
 Worden kaal en blind geboren; 
 Ze zijn geheel afhankelijk van hun 

ouders;  
 Ze kunnen nog niet zelf op zoek 

naar voedsel;  
 Nestblijvende vogels broeden 

vaak in een hol of in een nest;  
 Een voorbeeld van nestblijvers 

zijn duiven.  
 Als jonge duiven  geboren worden zijn ze 

blind en bedekt met dun geel dons.  
Na drie à zes dagen gaan de oogjes van 
de jongen open en na elf dagen krijgen 

de jongen veren.  
De moeder stopt het voederen na 

ongeveer zestien dagen, dan eet het 
jong zelf. Na 25 dagen kan het jong 

vliegen.  
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Semi-nestvlieders 
Er bestaan ook tussenvormen. Een voorbeeld van 
een "semi-nestvlieder" is de meerkoet. De jongen 
worden met dons geboren, maar blijven wel nog 
enige tijd bij de ouders in de buurt om gevoerd te 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 3.1 Het voeden van jonge vogels 
Warm een vogel eerst in je handen op. Probeer ze indien mogelijk te drogen 
zonder te wrijven. Daarna in de couveuse, of bij een warme kruik. De normale 
lichaamstemperatuur van vogels ligt tussen de 40 en 42° C. 
 
Je laat met een spuitje een paar druppels langs de snavel glijden, je merkt dan of de 
vogel vocht binnen krijgt doordat deze gaat slikken. 

B 3.2 Het voeden van volwassen vogels 
Een belangrijk onderdeel van ORS is glucose. Dit is de brandstof voor de hersenen. 
Als vogels te weinig voeding binnen krijgen vind er geen verbranding plaats, 
waardoor de vogels onderkoeld kunnen raken. En, net zoals bij zoogdieren, hoe 
kleiner de vogel, des te sneller krijgen ze een glucose tekort. We geven dan ook 
volwassen vogels waarbij we het vermoeden hebben dat deze enige tijd niet 
hebben gegeten ook ORS. 
 
Wanneer geef je ORS aan een vogel? 
Altijd, maar zeker als het warmer wordt! 
 
Hoe vaak voeden? 
Elke 2 tot 3 uur. Hoe kleiner het diertje, des te vaker kleine beetjes, 4 à 5 keer per 
nacht. Breng het diertje zodra het kan om 7.00 uur in de ochtend naar de opvang! 
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Hoeveel vocht geef je? 
Je geeft ongeveer 4% van het lichaamsgewicht. Onderweg kan je een babyvogeltje 
niet wegen, geef dan wat druppeltjes totdat het dier verzadigd is. 

B 4.1 Gebruiksaanwijzing en procedure couveuse 
Het gebruik van de couveuse is bedoeld voor jonge of onderkoelde dieren. Breng 
het dier zoveel mogelijk handmatig op lichaamstemperatuur alvorens de couveu-
se te gebruiken. De overgang naar een hogere temperatuur gaat anders te snel, 
waardoor er gevaar op shock is! 
 
Bediening: 
 Zet bij aanvang dienst de couveuse aan door middel van de aan-uit knop; 
 Zet de hot-cold knop op hot. Er gaat 1 ledlampje branden. 

De couveuse gaat nu opwarmen; 
 Je hoeft de trapsgewijs instelbare knop niet te gebruiken om de tempera-

tuur op te voeren want dan wordt de couveuse te snel heet!  
 De couveuse is in een tijdsbestek van ongeveer 45 tot 60 minuten op 

lichaamstemperatuur, dus tijdens het rijden (contact aan), blijft de couveuse 
opwarmen; 

 Schakel de couveuse als deze op temperatuur is uit.  
De couveuse zal een aantal uren tijdens de dienst op temperatuur blijven 
zonder dat hij aanstaat. Er ligt een thermometer in de couveuse, daar kun je 
de binnentemperatuur van de couveuse op aflezen.  

 Mocht de temperatuur lager worden dan de aangegeven temperatuur, dan 
kun je de couveuse weer tijdelijk aanzetten. 

  
Zuurstoftoevoer naar de couveuse  
 Bovenop de deksel van de couveuse zit een aansluiting om de slang van de 

zuurstoffles te koppelen;  
 Let er op dat de flow instelling van de zuurstoffles altijd op de laagste stand 

ingesteld staat tijdens gebruik van de couveuse; 
 De couveuse is voor tijdelijk gebruik voor jonge of onderkoelde dieren, dus 

blijf geen hele dienst met het dier doorrijden. In de regel ga je in dit soort 
gevallen toch meteen naar de dierenarts of spoedkliniek; 

 Leg aan het begin van de dienst een paar handdoeken in de couveuse, zodat 
deze kunnen opwarmen. 

Let op: 
Vergeet niet na gebruik van de zuurstoffles de fles dicht te draaien en de flow 
instelling op nul te zetten! 
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B 4.2 Aanmaken ORS 
Maak de ORS aan volgens de gebruiksaanwijzing. Over het algemeen komt dit neer 
op 1 sachet ORS per koffiebekertje (200 ml.). 
Is de voorverpakte ORS op? Maak dan zelf van en halve theelepel tafelzout en 2 
eetlepels suiker met 1 liter water zelf een oplossing. Gedurende 1 minuut goed 
doorroeren. In deze oplossing zitten minder mineralen en dergelijke in, maar het is 
een goede tijdelijke vervanging. 

B 4.3 Gebruik weegschaal 
Als je het dier wilt wegen, leg dan een schaaltje of iets dergelijks op de weegschaal 
als deze aan staat, en druk op tarra. De weegschaal staat dan op 0 gram. Nu kun je 
het dier in het bakje doen. 

We werken op dit moment met verschillende typen couveuses.  
Bij elke couveuse is een duidelijke handleiding aanwezig! 
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B 4.4 Indicatie lichaamstemperaturen 
Je komt misschien  andere jonge dieren tegen, waarvan de temperaturen niet in 
een tabel staan. Hieronder vind je een indicatie van de temperaturen van volwas-
sen dieren. De lichaamstemperatuur van een jong dier is meestal iets hoger dan die 
van een volwassen dier. 

Diersoort 
Lichaamstemperatuur in 

graden Celsius 
Ademfrequentie per 

minuut 
Hartslag per minuut 

Hond 38,0 - 39,0 10-30 60-120 

Kat 38,5 - 39,5 20-40 120-180 

Konijn 38,5 - 39,5 50-60 120-140 

Cavia 38,5 - 39,5 40-120 230-380 

Hamster 37,0 - 38,0 30-135 300 

Fret 37,8 - 40,0 32-36 220-260 

Muis en rat 38,0 - 39,0 70-110 250-400 

Chinchilla 38-39 80-120 160-300 
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B 4.5 Het gebit van de hond 

Bovenkaak 

snijtanden 

hoektand 

premolaren 

molaren 

Onderkaak 

molaren 

premolaren 

hoektand 

snijtanden 



20   Verzorging jonge dieren 

Inhoudsopgave 
 

B 1.0 Richtlijnen voor het voeden van een jong dier ___________________ 3 

B 1.1 Algemene informatie over elektrolyten _________________________ 4 

B 2.0 Jonge zoogdieren __________________________________________ 5 

B 2.1 Voor alle jonge zoogdieren geldt het volgende ___________________ 5 

B 2.2 Hoe voed je een kitten of pup_________________________________ 5 

B 2.3 Leeftijdsbepaling en verzorging kitten __________________________ 6 

B 2.4 Leeftijdsbepaling en verzorging pup ____________________________ 8 

B 2.5 Leeftijdsbepaling en verzorging jonge haas _____________________ 10 

B 2.6 Leeftijdsbepaling en verzorging jong konijn 12 

B 3.0 Vogels __________________________________________________ 14 

B 3.1 Het voeden van jonge vogels ________________________________ 15 

B 3.2 Het voeden van volwassen vogels ____________________________ 15 

B 4.1 Gebruiksaanwijzing en procedure couveuse ____________________ 16 

B 4.2 Aanmaken van ORS ________________________________________ 17 

B 4.3 Gebruik weegschaal _______________________________________ 17 

B 4.4 Indicatie lichaamstemperaturen ______________________________ 18 

B 4.5 Het gebit van de hond ______________________________________ 19 


