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Algemene kenmerken: 
Knaagdier, alleseter, nachtdier.  

Lengte: 6,5 tot 9,5 cm lang (lichaam).  

Leeftijd: 1 tot 2 jaar. 

 

Varianten: 

De kleurmuis, de gedomesticeerde vorm van de huismuis, is de meest gehouden 
muisachtige. Er bestaan muizen met allerlei  kleuren en kleurpatronen. Ook zijn er 
verschillende vachttypen, zoals gladharige, borstelharige, krulharige en satijnharige 
muizen.  
 
Natuurlijk gedrag: 
De muis leeft in groepen waarin een rangorde bestaat. Muizen zijn erg beweeglijk, 
kunnen goed klimmen, springen en rennen. Ze komen in actie als het schemerig of 
donker is en slapen het grootste deel van de dag. 
 
Huisvesting: 

De muis is een groepsdier, dus houd hem met soortgenoten. De beste combinatie is 2 
of meer vrouwtjes, vanaf jonge leeftijd samen. Mannetjes gaan doorgaans niet goed 
samen en een gemengde groep met mannetjes en vrouwtjes is geen goed idee in 
verband met de snelle voortplanting. 
 
Volwassen muizen zijn erg lastig te koppelen, dieren die niet bij de groep horen 
worden aangevallen. Zet daarom nooit zomaar volwassen muizen bij elkaar! 
 
Kies een glazen of plastic bak van tenminste 75 x 40 x 40 cm voor 2-4 dieren. Voor elk 
dier extra is 20% meer oppervlakte nodig. Dek de bak goed af met fijnmazig gaas om 
ontsnapping te voorkomen. Plaats het verblijf op kamertemperatuur, niet in de directe 
zon of naast de verwarming. Zet het niet dicht bij geluidsapparatuur. 
 
Bodem: goed absorberende en stofvrije bodembedekking, bijvoorbeeld op basis van 
mais of hennep of biologisch afbreekbare kattenbakkorrels (niet klompvormend!). 
Gebruik geen zaagsel, dat is slecht voor de luchtwegen. 
 
Inrichting: zorg voor meerdere schuilplaatsen en nestmateriaal zoals papiersnippers, 

tissues of stofarm hooi. Gebruik geen synthetische of katoenen nestmaterialen. Zorg 
voor afwisseling met tunnels, trapjes, klimtouwen en een ruim looprad zonder spaken 
en met een dicht loopvlak.  
 
Verzorging: 
Geef dagelijks schoon water en voer en haal voedselrestjes weg. Maak wekelijks de 
bak, drinkfles, voerbakje en inrichting schoon, laat daarbij een klein deel van de oude 
bodembedekking liggen.  
 
 
 

Pak de muizen niet te veel op, en laat ze met rust als ze slapen. Pak de muis nooit aan 
het einde van de staart. Gebruik beide handen bij het oppakken, een hand onder en 
een hand boven de muis, of laat de muis in een plastic bakje lopen. Houd regelmatig 
de nagels bij of zorg dat ze kunnen afslijten op een ruw oppervlak in het verblijf, 
bijvoorbeeld een baksteen. 
 
Voeding: 

De muis is een alleseter, hij heeft zowel plantaardig als dierlijk voedsel nodig. Geef als 
basis een compleet voer voor muizen. Daarnaast kan wat groenvoer en fruit gegevens 
worden. Zorg voor knaagmateriaal zoals wilgentakken of af en toe een hard 
hondenkoekje. Knaagblokken en vitaminedruppels zijn overbodig. 
 
Gezondheid en ziekte: 
Een gezonde muis is levendig, heeft een schone glanzende vacht, glimmende oogjes 
en een soepele ademhaling. Goede voeding, genoeg beweging en weinig stress zijn 
belangrijk voor de gezondheid van de muis. Muizen hebben gevoelige luchtwegen en 
kunnen snel kouvatten. Tumoren en huidproblemen komen regelmatig voor. 

Knobbeltjes op staart en oren wijzen op schurftmijt. Soms komen gebitsproblemen 
voor, te herkennen aan weinig eetlust of kwijlen. Muizen zijn erg kwetsbaar als ze ziek 
zijn, wacht niet te lang met het raadplegen van een dierenarts. 
 
Ervaring: 
Voor het verantwoord houden van kleurmuizen is geen speciale ervaring nodig.  
 
Aanschaf en kosten: 

Let er bij aanschaf goed op dat de muizen gezond en levendig zijn en geen wondjes 
hebben. Zet niet zomaar vreemde muizen bij elkaar, ook niet tijdens het vervoer naar 
huis. Zet het verblijf thuis al vast klaar, muizen ontsnappen snel uit een kartonnen 
doos! 
Eenmalige kosten: de muizen en een ruim goed ingericht verblijf. 
Terugkerende kosten: voer, bodembedekking, eventuele dierenartskosten. 
 
 
 
 
 
 

 

Deze samenvatt ing is  een verkorte 
hand le id ing b i j  de aanschaf. Lees de 
Huisdierenbijs lui ter  van de muis op 
www.l icg.nl om goed voor d it  d ier  te 
kunnen zorgen.  
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