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Algemene kenmerken:  
Knaagdier, schemer- en nachtdier, groepsdier.  

Lengte: 25 tot 35 cm.  

Staart: 13 tot 18 cm.  

Leeftijd: gemiddeld 10 jaar, soms 15 jaar of ouder. 

 

Varianten: 

Er zijn verschillende kleurslagen van de tamme chinchilla, zoals zwart, bruin, beige, 
blauw of wit met verschillende tekeningen zoals bont, velvet of mozaïek. 
 
Natuurlijk gedrag: 

De wilde chinchilla is een beschermde diersoort. Ze leven in rotsspleten of zoeken 
beschutting in de planten op de berghellingen. Chinchilla’s zijn actief in de schemer en 
nacht, overdag slapen ze.  
 
Huisvesting: 
Chinchilla’s zijn echte groepsdieren, neem dus minimaal twee chinchilla’s. Heeft u een 
mannetje en een vrouwtje dan kunt u het mannetje laten castreren om voortplanting 
te voorkomen. U kunt ook kiezen voor een groep van alleen mannetjes of alleen 
vrouwtjes of een man met meerdere vrouwtjes. Het beste is om dieren te nemen die 
samen zijn opgegroeid. Zet nooit zomaar twee volwassen chinchilla’s bij elkaar. 

 
Kies een ruime kooi, liefst van metaal, van minimaal een vierkante meter met etages 
en plateaus op verschillende hoogtes en voldoende schuilplaatsen. Voorkom verschil in 
hoogte van meer dan 50 cm. Houd de temperatuur tussen 17 en 25 graden Celsius en 
de luchtvochtigheid tussen 30 en 60%. Zorg voor ventilatie maar voorkom tocht. Zet 
de kooi op een rustige plek. 
 
Op de bodem van de kooi kunt u bijvoorbeeld maïs of beukensnippers gebruiken. Kies 
in elk geval materiaal dat biologisch afbreekbaar is, niet stoffig is en geen klompjes 
vormt als het nat wordt. Er moeten een voerbakje en een drinkfles aanwezig zijn. 
Hang de drinkfles buiten de kooi zodat de dieren er niet aan kunnen knagen of gebruik 
een fles van glas.  
 
Een zandbak met een paar centimeter chinchillazand is ook nodig. De dieren gebruiken 
het om hun vacht schoon te houden.  
 
Verzorging: 
Een chinchilla die er aan gewend is om opgepakt te worden is vrij gemakkelijk te 
hanteren. U kunt hem rond de schouders pakken en ondersteunen met de andere 
hand, of hem op uw hand scheppen terwijl u met de andere hand de staartwortel zo 
dicht mogelijk bij de rug vastpakt. Pak hem nooit bij de staartpunt! Laat de chinchilla’s 
met rust als ze slapen. 
 
Controleer dagelijks of de uitwerpselen mooi stevig (maar niet hard), langwerpig en 
droog zijn. Vervang de bodembedekking van de kooi tenminste eens per week. Geef 

elke dag vers drinkwater, reinig ook regelmatig het flesje en de voerbak. Maak elke 
maand de hele kooi goed schoon met een schoonmaakmiddel voor dierenhokken. 
 
Voeding: 

Chinchilla’s hebben een gevoelige spijsvertering en hebben voer nodig met veel vezels 
en weinig vocht. Geef liefst speciale chinchilla-pellets waar alle voedingsstoffen inzitten 
en geen gemengd voer; 20 tot 30 gram per dag is genoeg. Geef dagelijks veel vers, 
niet te jong hooi en eventueel stro. Zorg altijd voor vers drinkwater. 
 
Voer geen snoepjes met suiker, vet of teveel eiwit, hiervan kunnen de dieren erg ziek 
worden. Geef ze liever geen pinda's, noten, zonnebloempitten of voer dat voor andere 
knaagdiersoorten bestemd is. Een enkel, klein stukje gedroogd fruit mag af en toe wel. 
Geef nooit vochtig fruit of groente. Geef geen knaagsteen, dit veroorzaakt blaasstenen. 
Takken van fruitbomen of wilgen zijn wel erg goed voor de tanden. 
 
Gezondheid en ziekte: 
Een gezonde chinchilla is ‘s avonds actief, heeft een schone vacht, heldere ogen, een 

droge neus en produceert stevige, niet vochtige keutels. Als chinchilla’s ziek worden 
moet u er snel bij zijn. Neem contact op met de dierenarts zodra u het idee heeft dat 
er iets mis is. Een zieke chinchilla is sloom, gaat apart zitten of tandenknarsen. Veel 
aandoeningen worden veroorzaakt door verkeerde voeding. Veel voorkomende 
aandoeningen zijn gebitsproblemen en spijsverteringsproblemen. 
 
Ervaring: 
Voor het op een verantwoorde wijze houden van dit huisdier is enige ervaring nodig. 
Chinchilla’s zijn geen geschikte huisdieren voor kinderen, ze slapen overdag en zijn 
niet zo eenvoudig te verzorgen. 
 
Aanschaf en kosten: 

Let er bij aanschaf op dat de dieren er gezond uitzien en een goede ontlasting hebben 
en dat de verblijven schoon zijn. 
Eenmalige kosten: de chinchilla’s, een grote kooi, eventuele castratiekosten. 
Terugkerende kosten: speciaal voer, hooi, chinchillazand, 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 chinchi l la op 
www.l icg.nl om goed voor d it  d ier  te 
kunnen zorgen.  
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