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DE TAMME RAT 

Rattus norvegicus 

1. ALGEMEEN 

Er bestaan verschillende soorten ratten zoals de zwarte rat of huisrat (Rattus rattus) en de bruine rat 
(Rattus norvegicus). De bruine rat wordt ook de tamme rat, de stadsrat, rioolrat of Noorse rat genoemd. 
Aangezien ratten vaak voor overlast zorgen, hebben deze knaagdieren een slechte reputatie en worden 
als schadelijke dieren beschouwd. Nochtans is de tamme rat een aangenaam gezelschapsdier. Hij werd 
aanvankelijk als laboratoriumdier gebruikt, waarbij de dieren in gevangenschap worden geboren en 
opgekweekt op basis van menselijke selectie.  
 
De tamme rat komt voor in 
verschillende vachtkleuren. In 
tegenstelling tot wilde ratten en 
laboratoriumratten kan de vacht 
van de tamme rat tekeningen 
vertonen. Zijn gewicht 
schommelt tussen 200 en 400 
gram en mannetjes zijn zwaarder 
(tot 500 gram) dan vrouwtjes (tot 
325 gram). In het wild is de rat 
een groepsdier dat in grote 
groepen met een zeer duidelijke 
hiërarchie leeft. Hij is 
nieuwsgierig, zeer intelligent, 
leergierig en speels. De rat is 
vooral ‘ s nachts en tijdens de 
schemer actief en heeft een 
levensverwachting van 2 tot 3 
jaar. Als hij in gevangenschap 
wordt gehouden, houdt dit een 
groot engagement van de 
eigenaar in, inclusief een 
huisvesting op rattenmaat. 
 

2. HUISVESTING 

Aangezien de rat een zeer sociaal dier is, heeft hij nood aan het gezelschap van minstens één soortgenoot. 
Aangezien het introduceren van een nieuwe rat agressie kan uitlokken, is het ideaal om onmiddellijk een 
groepje van minstens 3 ratten samen te plaatsen. Dit kunnen ratten van hetzelfde geslacht zijn of een 
gecastreerd mannetje met één of meerdere vrouwtjes samen. Ratten die elkaar niet kennen, maken bij 
voorkeur kennis onder toezicht op neutraal terrein en dit vóór de puberteit. De puberteit bij mannelijke 
ratten vindt plaats vanaf 39-47 dagen oud, bij vrouwelijke ratten vanaf de leeftijd van 34-38 dagen.  
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De rat is een zeer actief dier dat graag klimt en springt. Het natuurlijk leefgebied van ratten varieert van 
80 tot 2300 m2 voor mannelijke ratten en van 44 tot 62 m2 voor vrouwelijke ratten. De kooi moet dan ook 
zo groot en zo hoog mogelijk zijn. Ze moet minstens 30 cm hoog zijn zodat de dieren op hun achterpoten 
kunnen rechtstaan. Voorzie een minimum oppervlakte van 1 m2 voor een groep van 3 of 4 dieren. Door 
gebruik te maken van verdiepingen in de kooi kan men de oppervlakte sterk vergroten.  
 

 
 
Aangezien continue opsluiting leidt tot stress, zouden ratten regelmatig onder toezicht moeten kunnen 
rondlopen in een veilige afgesloten omgeving, zoals de badkamer of de keuken. Ratten houden er immers 
van om op ontdekking te gaan buiten de kooi, maar let hierbij uiteraard op dat het diertje niet kan 
ontsnappen, niet aan elektrische kabels kan knagen of ten prooi kan vallen aan andere huisdieren. 
 
Als kooi zijn traliekooien met verschillende solide verdiepingen en met een plastic bak onderaan geschikt. 
De onderdelen moeten vlot uit elkaar te halen zijn zodat ze gemakkelijk kunnen worden gereinigd. In de 
plastic bak onderaan de kooi komt een dikke laag absorberende bodembedekking. Gebruik bij voorkeur 
een bodembedekking op basis van papier (bijvoorbeeld gerecycleerde papierkorrels, papiersnippers,…) of 
gemalen maïskolven. Het gebruik van (ceder)houtschavelingen staat onder discussie en kan mogelijk 
worden gelinkt met ademhalingsproblemen.  
 
Los van de keuze van substraat is het belangrijk om de bodembedekking regelmatig (vb. om de 2 tot 3 
dagen) te verversen om opstapeling van ammoniakdampen vermijden. Het zijn immers vooral de 
ammoniakdampen die ademhalingsproblemen en stress kunnen veroorzaken. Aangezien geuren een 
belangrijke rol spelen in het leven van een rat, dient er -indien mogelijk- per reinigingsbeurt slechts een 
deel van de bodembedekking te worden ververst of wordt wat oude bodembedekking teruggelegd. Dit 
beperkt de grote geurverandering die gepaard gaat bij het reinigen, wat op zijn beurt stress bij deze dieren 
vermindert.  
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Ook de rest van de kooi (inclusief de benodigdheden zoals bijvoorbeeld het drinkflesje) moet regelmatig 
worden gereinigd. De frequentie van reinigen wordt uiteraard bepaald door het aantal dieren en de 
grootte van de kooi. 
 
Zet de kooi op een rustige, droge en tochtvrije plek. Hou hierbij rekening met het feit dat ratten ultrasone 
geluiden van bijvoorbeeld tv, schermen, koelkast, lampen… horen en dat ze gevoelig zijn voor fel licht.  
 
Ratten zijn prooidieren die zich graag verstoppen. In schuilplaatsen voelen ze zich veilig en kunnen ze 
ontsnappen aan (fel) licht en ultrasone geluiden. Voorzie in de kooi dus zeker meerdere schuilplaatsen.  
 

 
 

Deze schuilplaatsen kunnen commercieel te verkrijgen houten of plastieken huisjes, tunnels, …zijn, maar 
ook PVC buizen, kartonnen doosjes, WC rollen of rollen van keukenpapier. Karton heeft als extra voordeel 
dat het als verrijkingsmateriaal (of nestmateriaal) kan worden gescheurd en wanneer het bevuild is, kan 
dit worden weggegooid.  
           
Zorg naast nestmateriaal (zoals keuken- of krantenpapier om te verscheuren) ook voor knaagmateriaal 
(takken, onbehandelde houten blokken, …) en een rad. Kies een gesloten rad dat gemakkelijk kan worden 
gereinigd en veiliger is dan een rad met spijlen.  
 
Verder kan de inrichting van de kooi aangevuld worden met hangmatten, buizen, ladders, ... om dit actieve 
dier bezig te houden. De rat is een zeer actief dier waardoor het belangrijk is dat zijn omgeving rijk en 
stimulerend is. Een aandachtspunt voor eigenaars is dat deze diertjes zich niet mogen vervelen. Zo moet 
de inrichting van de kooi regelmatig worden veranderd (nieuwe structuren, spelletjes, parcours, ...). 
 
Hang tenslotte een flesje of bakje met drinkwater in de kooi (een losstaand bakje kan gemakkelijk worden 
omgestoten) en voorzie ook een voederbakje. Controleer dagelijks de werkzaamheid van het flesje. 
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Om conflicten of agressie tussen ratten onderling te vermijden, is het aan te raden om alle platformen en 
schuilplaatsen van meerdere in- en uitgangen te voorzien en om meerdere voederbakjes, drinkflesjes en 
zachte slaapplaatsen aan te bieden. 

3. VERZORGING 

Aangezien de snijtanden blijven groeien, is het belangrijk om deze regelmatig te laten nakijken door een 
dierenarts. Indien deze onvoldoende slijten (door gebrek aan knaagmateriaal of een verkeerde stand), 
kan de dierenarts deze bijvijlen. Daarnaast kan de dierenarts de algemene gezondheid (inclusief de lengte 
van de nagels) nakijken en bijkomende informatie geven rond de voeding, huisvesting en verrijking. Er zijn 
geen vaccinaties voorhanden.  
 
Ook thuis dient de gezondheid te worden opgevolgd, door bijvoorbeeld minstens 1 keer per week het dier 
aandachtig te inspecteren, het gedrag te observeren en het dier te wegen.  

4. VOEDING 

In de natuur is de rat een opportunistisch omnivoor knaagdier (= alleseter). Dit wil zeggen dat hij ‘alles 
eet’ en zich gemakkelijk aanpast aan wat beschikbaar is in zijn omgeving (grassen, zaden, graan, en 
occasioneel insecten). Wanneer een gevarieerde zadenmengeling wordt gegeven aan gezelschapsratten, 
leidt dit echter vaak tot selectief eten, waarbij ze enkel het lekkerste eten: bijvoorbeeld de vetrijke 
zonnebloempitten. Dit kan leiden tot overgewicht en voedingstekorten. Het wordt dan ook aangeraden 
om geëxtrudeerd droogvoer (pellets) als basis (20-25 gram afhankelijk van het merk) te geven en deze 
voeding aan te vullen met kleine hoeveelheden vers voer (fruit, groente…) en zaden.  
 
Om het natuurlijk gedrag te stimuleren, wordt het voedsel bij voorkeur op verschillende plaatsen 
aangeboden en/of verstopt. 
 
Haal verse voeding die blijft liggen na enkele uren uit de kooi en gooi ze weg om spijsverteringsproblemen 
te voorkomen.  
 
Tot slot moet er steeds vers en proper water beschikbaar zijn dat minstens om de twee dagen wordt 
ververst. Bovendien moet het drinkflesje regelmatig worden gereinigd om te vermijden dat algen en 
bacteriën er gaan woekeren.  
 

5. HANTEREN 

Wanneer ratten reeds vanaf jonge leeftijd regelmatig met zachte hand en geduld worden gehanteerd, 
laten ze dit meestal gemakkelijk toe, en kunnen ze zelfs genieten van fysiek contact met mensen en 
imitaties van natuurlijk spelgedrag.  
 
Er zijn verschillende manieren om een rat vast te nemen. Je kan een rat los op de tafel of met kleine 
stoffen doekjes vastnemen. Je kan het lichaam van de rat ook zachtjes met je twee handen (aan 
weerszijden van het lichaam) omsluiten (als een kraanschop). Dieren die dit gewoon zijn, kunnen 
spontaan op een uitgestoken hand kruipen. Ze nestelen zich ook graag in een zak, een mouw of de kraag 
van een trui.  
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Om een rat daarentegen goed te kunnen inspecteren, kunt u de rug van 
het dier in de palm van uw hand plaatsen met duim en wijsvinger (of met 
wijsvinger en middenvinger) aan weerszijden van zijn lichaam tussen de 
voorpoten en de kop. De andere vingers plaatst u rond de borst van het 
dier. De staart en/of de achterpoten houdt u met de andere hand vast. 
Vermijd het vastnemen van de rat aan de staart, aangezien dit enorm 
stresserend is. Daarnaast kan de huid afscheuren wanneer het dier 
tegenspartelt. Ondersteun bij het opnemen ook telkens de achterhand 
met een 2de hand. 
 
Let op met jonge kinderen die soms wat ruwer kunnen zijn en dus gebeten 
kunnen worden (hoewel ratten zeer zelden bijten) of het dier kunnen laten 
vallen. Zorg dus steeds dat er een volwassene bij is, zeker bij kinderen die 
nog niet hebben geleerd hoe ze een rat moeten vastpakken.  
 

Vervoer uw rat in een reiskooi waaruit hij niet kan ontsnappen, waar hij zich niet kan in verwonden en die 
hem geen te grote stress geeft. Gebruik bijvoorbeeld een doek vanuit het verblijf waarin het dier zich kan 
verstoppen, de gekende geur geeft een extra gevoel van veiligheid.  

6. VOORTPLANTING 

Enkele kenmerken: 
- Zowel mannelijke als vrouwelijke ratten zijn geslachtsrijp vanaf een leeftijd van 5-6 weken. Stel bij 

voorkeur de eerste dekking uit tot de vrouwtjes 4 maanden oud zijn. Denk uiteraard goed na 
vooraleer je start met kweken. Alle jonge dieren hebben immers een goede thuis nodig. 

- Het voortplantingsseizoen duurt het hele jaar en de eisprong gebeurt spontaan.  
- De zwangerschap duurt 21 tot 23 dagen.  
- De gemiddelde nestgrootte: 4-12 jongen (met recordcijfers van 20 ratjes).  
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- De pasgeboren jongen zijn nestblijvers die niet volgroeid zijn bij de geboorte en volledig afhankelijk 
zijn van hun moeder. Ze worden immers kaal, blind en doof geboren.  

- Na 3 weken worden ze gespeend.  

7. ZIEKTEN EN AANDOENINGEN 

De tamme rat is zeer vatbaar voor verschillende vormen van tumoren en ademhalingsaandoeningen. 
Deze 2 stoornissen zijn belangrijke oorzaken van sterfte of euthanasie bij deze huisdieren. Onderstaande 
lijst geeft een overzicht van enkele belangrijke aandoeningen. Raadpleeg uw dierenarts voor meer 
informatie en advies. 

- Tumoren: melkkliertumoren, hypofysetumoren, …. 
- Ademhalingsaandoeningen: multifactoriële chronische ademhalingsaandoening (met onder 

andere Mycoplasma pulmonis, ….), bacteriële longontsteking, …, verkoudheid, ... 
- Aandoeningen van de huid, de vacht en/of de oren: schurft, vachtmijten, vlooien, luizen, abcessen, 

wonden aan poten of staart, ... 
- Aandoeningen van het spijsverteringskanaal: Sialodacryoadenitis, Salmonellose, gastro-intestinale 

wormen, protozoa, ... 
- Abnormale groei snijtanden 

8. BELANGRIJKE SYMPTOMEN 

Raadpleeg uw dierenarts bij de volgende symptomen:  
- Verminderde of geen eetlust  
- Gewichtsverlies 
- Verminderde activiteit (futloos) 
- Haaruitval, korstjes 
- Doffe en vuile haren 
- Onverzorgde vacht 
- Een gezwel (bol of tumor) op het lichaam 
- Dicht gekleefde of tranende ogen 
- Rode verkleuring rond de ogen of de neus (= kleurstof porfyrine in de tranen, afgescheiden door 

de Harderse klier. Dergelijke rode verkleuring is zichtbaar bij stress, pijn, ziekte ...) 
- Moeilijke ademhaling (ook tranende ogen of loopneus, hoesten, niezen) 

9. DOELPUBLIEK 

De rat is innemend, nieuwsgierig en volgzaam, en daarom ook een zeer geliefd gezelschapsdier. Een rat 
kan getraind worden zodat zijn baasje hem “kunstjes” kan leren wat een mooie band kan scheppen. 
Ratten zijn zeer actieve dieren die erom vragen dat hun omgeving wordt verrijkt en stimulerend is. De 
eigenaar moet verveling te voorkomen en tijd aan de dieren besteden. Aangezien ratten actiever zijn 
tijdens de schemer, zijn deze huisdieren ook geschikt voor mensen die overdag werken maar wel 
daarbuiten regelmatig met de dieren kunnen interageren.  

Het diertje is minder geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar: de kans op valpartijen of 
ontsnappingspogingen is immers te groot. Grotere kinderen en tieners die hierin tijd willen investeren, 
kunnen daarentegen veel plezier beleven door het speelse dier te observeren, te voederen en te trainen.  

Dit gezelschapsdier is af te raden voor mensen met een allergie voor knaagdieren.  



 
 

PAGINA 7 VAN 9 – FICHE RAT - 2022 

 

 
 

10. SAMENLEVEN MET ANDERE DIEREN 

Zoals eerder beschreven (zie ‘Huisvesting’) wordt de rat bij voorkeur vanaf jonge leeftijd samen geplaatst 
met minstens één soortgenoot (in het ideale geval 3).  

Honden of katten kunnen eventueel als huisgenoten van de rat worden beschouwd, maar de stress van 
deze prooidieren in een dergelijke situatie kan echter aanzienlijk zijn. Houd dus steeds toezicht wanneer 
de rat in contact komt met een groter dier. De rat zelf kan ook op zijn beurt een gevaar vormen voor 
andere kleine(re) knaagdieren zoals de hamster. Zet ze in geen geval samen in een kooi.  

11. AANSCHAF EN KOSTPRIJS 

De aanschaf van een rat is niet zo duur: tussen 10 en 20 euro in een dierenwinkel of bij een kweker. Dieren 
van een zeldzaam fenotype kunnen soms tot 50 euro kosten. Dieren die worden gekocht bij een 
(particuliere) kweker met aandacht voor de socialisatie, zijn doorgaans tammer en minder schuw dan 
dieren uit een dierenwinkel. Tamme ratten die nood hebben aan herplaatsing duiken ook steeds vaker op 
in dierenasielen, en zijn vaak een uitstekende keuze als gezelschapsdier.  

Het materiaal dat u nodig hebt, is duurder: reken op 80 tot 200 euro voor de kooi en de inrichting. Het 
strooisel moet gemiddeld 1 keer per week verschoond worden, dit kost ongeveer 4 euro per maand. De 
voeding (geëxtrudeerd voer en verse voeding) kost gemiddeld tussen 5 en 10 euro per maand per rat. 

Daarnaast kunnen de dierenartskosten hoog oplopen. Reken op 35 tot 45 euro voor een raadpleging bij 
een dierenarts die zich toelegt op bijzondere huisdieren. Voor een ingreep betaalt u al snel 150-200 euro 
(bijvoorbeeld om een tumor te verwijderen).  

12. WETGEVING 

Als eigenaar van een gezelschapsdier moet u bepaalde huisvestingsvoorwaarden in acht nemen die het 
dierenwelzijn respecteren (wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 
dieren). Indien u meer dan zes ratten huisvest, valt uw activiteit onder de ingedeelde inrichtingen en moet 
u een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur van de plaats waar de dieren gehuisvest zijn. Meer 
informatie vind je op de website van Leefmilieu Brussel. 

  

http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-administratif/les-installations-classees
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SAMENVATTENDE FICHE 
 

 

 
ALGEMEEN 
De rat is een nieuwsgierig en speels 
groepsdier met een levensverwachting van 2 
tot 3 jaar.  

VOEDING 
Dieet: omnivoor (= alleseter). 
Geëxtrudeerd droogvoer (pellets) specifiek 
voor ratten (liever geen mengeling wegens 
selectief eetgedrag) aangevuld met kleine 
hoeveelheden vers voer (groente, beetje 
fruit….) en zaden. 

 

VERZORGING 
Controleer regelmatig de lengte van de 
snijtanden en voorzie aangepast 
knaagmateriaal. Minstens één keer per week 
het dier aandachtig inspecteren, het gedrag 
observeren en het dier wegen. Let ook op de 
voetzolen en de lengte van de nagels. 
Raadpleeg tijdig een dierenarts. 

 

HANTEREN 
Gebruik steeds twee handen: één hand rond de 
borstkas en één hand onder de achterhand. 
Neem het dier niet vast bij de staart. Hanteer 
ze bij voorkeur reeds vanaf jonge leeftijd 
regelmatig op een kalme manier zodat ze 
minder angstig worden. 

 

VOORTPLANTING 
- Geslachtsrijp vanaf 5 tot 6 weken  
- Dracht: 21 tot 23 dagen  
- Gemiddelde worpgrootte: 4 tot 12 jongen 
- Speenleeftijd: 3 weken ZIEKTEN EN AANDOENINGEN 

- Tumoren: melkkliertumoren, hypofysetumoren, 
… 
- Ademhalingsproblemen 
- Aandoeningen van de huid, vacht en/of oren: 
schurft, vachtmijten, vlooien, luizen, … 
- Spijsverteringsproblemen 
- Abnormale groei snijtanden 
 

HUISVESTING 
Groepsdier: samen met minstens één 
soortgenootje (ideaal 2). 
Kooi: minimum oppervlakte van 1m2 voor een 
groep van 3 of 4 dieren. Verdiepingen om de 
oppervlakte extra te vergroten. Interessante en 
gevarieerde omgeving (buizen, hangmatten, 
laddertjes, schuilplaatsen,…) en 
nestmateriaal. 

 

BELANGRIJKE SYMPTOMEN 
- Verminderde eetlust en gewichtsverlies 
- Verminderde activiteit (futloos) 
- Haaruitval, korstjes, onverzorgde vacht 
- Gezwel (bol of tumor) op het lichaam 
- Dicht gekleefde of tranende ogen 
- Rode verkleuring rond de ogen of de neus  
(= porfyrine in de tranen bij stress, pijn, ziekte ...) 
- Ademhalingsproblemen 

DOELGROEP 
Breed (vermijd te jonge kinderen) 
Afgeraden voor mensen met een allergie voor 
knaagdieren. 

WETGEVING 
- De wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren  
- Indien meer dan zes ratten: milieuvergunning.  

 

SAMENLEVEN MET ANDERE DIEREN 
Ratten moeten in groep leven (bijvoorbeeld 
groepje van drie ratten) 

AANSCHAF EN KOSTPRIJS 
Aankoop bij particulier, kweker, in de dierenwinkel 
of een dierenasiel. 
Aankoopprijs: 10-20 euro (dier), 80-200 euro (kooi 
en materiaal) 
Onderhoudskosten: gemiddeld 18 euro/maand 
(voeding, strooisel, zand) 
Dierenartskosten (idealiter jaarlijkse algemene 
controle): min 35-45 euro.  


