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Samenvatting huisdierenbijsluiter | Aziatische huisgekko (Hemidactylus frenatus)   

Algemene kenmerken:  
Hagedis, schemer- en nachtdier. 
Lengte inclusief staart: tot 14 cm. 
Leeftijd: minstens 5 jaar.  
 
Varianten: 
De Aziatische huisgekko (ook wel ‘tjiktjak’ of ‘tjitjak’ genoemd) is beige-bruin met 
donkere vlekken op de rug en heeft een vrijwel ronde staart met stekels aan de zijkant 
en de bovenkant. Onder de naam Tjitjak wordt soms ook de platstaartgekko, 
Hemidactylus platyurus, verkocht; deze heeft een platte staart met gekartelde randen.  
 
Natuurlijk gedrag: 
Aziatische huisgekko’s leven van nature in bosgebied maar ook vaak in de omgeving 
van mensen. Ze kunnen ‘s nachts harde geluiden maken. Mannetjes zijn territoriaal en 
kunnen onderling vechten. Als de gekko wordt aangevallen door een roofdier kan hij 
een deel van zijn staart afstoten om de aanvaller te misleiden. Ze kunnen tegen gladde 
verticale oppervlakten rennen en ondersteboven over het plafond lopen. 
 
Huisvesting: 
Lees het Praktisch document over ‘Het terrarium’ voor informatie over het opzetten, 
inrichten en onderhouden van een terrarium.  
Voor twee Aziatische huisgekko’s is een terrarium van tenminste 50 x 40 x 50 
centimeter nodig; voor een grotere groep een groter terrarium. Zet mannetjes nooit bij 
elkaar. Zorg dat het terrarium absoluut geen kieren heeft. Het moet wel goed 
geventileerd en tochtvrij zijn. Zet het op een rustige plaats. Als bodembedekker kunt u 
boomsnippers, rendiermos of potgrond gebruiken. Sproei regelmatig. De 
luchtvochtigheid moet ongeveer 50-75 % zijn. Richt het terrarium in met klimtakken, 
platte stenen en schuilplaatsen. Zorg voor een ondiep drinkbakje en een bakje vochtig 
vermiculiet of veenmos om de dieren te helpen vervellen. 
Maak met spotjes warmere en koudere gedeeltes in het verblijf, let op dat het 
terrarium koele plaatsen houdt. Houd de spots buiten bereik van de dieren en gebruik 
geen warmtestenen om verbranding te voorkomen. De temperatuur moet overdag 21 
tot 32 graden Celsius zijn, ‘s nachts 18 tot 21 graden Celsius. Hang een UV-b-lamp op 
zodat de dieren voldoende calcium kunnen opnemen. Gebruik gloeilampen, 
spaarlampen of daglichtlampen en laat het licht twaalf uur per dag aan staan. Zet het 
licht op een schakelklok zodat er een vast dag-nacht ritme is. 
 
Verzorging: 
De Aziatische huisgekko is erg snel en is daardoor moeilijk te hanteren. Pak hem nooit 
bij zijn staart want dan kan hij deze afstoten. Houd het terrarium goed schoon, 
verwijder dagelijks voerresten en uitwerpselen. Ververs dagelijks het drinkwater. 
Sproei tenminste om de dag wat water in het terrarium. Vervang het bodemmateriaal 
een paar keer per jaar en maak dan meteen de rest van het terrarium schoon. Spoel 
heel goed na als u een schoonmaakmiddel hebt gebruikt. Was altijd uw handen nadat 
u in contact geweest bent met de dieren of het terrarium, reptielen kunnen Salmonella 
overbrengen. 

 
Voeding: 
Geef dierlijk, levend voer zoals krekels, krulvliegen en buffalowormen, met mate 
aangevuld met meelwormen of wasmotten. Voer de voedseldieren zelf vooraf goed en 
bestrooi ze met een preparaat voor reptielen. Strooi wat sepia- of eischaalstukjes in 
het terrarium als extra kalkbron. Voer volwassen dieren om de dag, jonge dieren 
dagelijks. Vers drinkwater moet altijd aanwezig zijn; sproei ook op planten want 
sommige gekko’s drinken niet uit een bakje. 
 
Gezondheid en ziekte: 
Een gezonde gekko is niet mager, is alert en heeft heldere ogen, mist geen tenen en 
heeft een schone huid en neus.  
Gekko’s zijn gevoelig voor rachitis, vervorming van het skelet door te weinig calcium. 
Ze krijgen dan zwakke en misvormde botten, bijvoorbeeld kromme poten. Geef altijd 
een extra calciumbron en voldoende vitamine D3 via een vitaminen- en mineralen-
preparaat, én voldoende UV-b licht. Bij vrouwtjes kan legnood voorkomen, vaak door 
kalktekorten, en dan is vaak een operatie nodig om het ei te verwijderen. Verstopping 
kan ontstaan door het eten van teveel substraat of door verkeerde voeding. Diarree of 
dunne ontlasting kan wijzen op een infectie van de darmen. Wormen kunnen diarree 
en darmontsteking veroorzaken. Longontsteking, mondrot en moeilijk vervellen komen 
ook voor. Is uw gekko ziek, ga dan naar een dierenarts met verstand van reptielen. 
 
Ervaring: 
Voor het op een verantwoorde wijze houden van dit huisdier is geen ervaring nodig. 
Zorg ervoor dat u zich van tevoren goed informeert. 
 
Aanschaf en kosten: 
Koop liever nakweek dan wildvang dieren: deze zijn beter aangepast aan het 
terrarium, de kans op parasieten en ziekten is kleiner en wildvangst veroorzaakt 
welzijnsproblemen. Let bij aanschaf op de gezondheid. 
Eenmalige kosten: de Aziatische huisgekko’s, het terrarium, techniek en inrichting. 
Terugkerende kosten: voedseldieren, calcium- en vitaminepreparaat, bodemmateriaal, 
elektriciteitskosten, vervanging van (UV-b) lampen, eventuele dierenartskosten.  
 
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand le id ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de Aziat ische huisgekko en het 
prakt isch document ‘Het  terrar ium’ op www.l icg.nl om goed voor d it  
d ier  te kunnen zorgen.  
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