
 

 

 

Oppakken van huisdieren 
Hoe kan je je huisdier het beste oppakken? 

 
Hoe pak jij je huisdier op? De dierenarts geeft tips over hoe je het beste je hond, kat, konijn of cavia 

kan optillen, zodat het dier zich niet bedreigd voelt. 

  

Stel je hond kan een bepaalde trap niet oplopen of je kat zit net op je nieuwe bankstel en je wil niet dat je kat 

er op zit. Of je wil je cavia of je konijn eens even lekker knuffelen.  

Allemaal situaties waarin je zo'n dier moet optillen. Nou de beste manier is om dat heel voorzichtig te doen 

want als je het verkeerd doet kan je het dier zelfs pijn doen of hij kan zich bedreig voelen.  

We beginnen met de hond. Nou de hond kan je het beste als volgt oppakken. Je schuift een hand onder z'n 

borst en z'n voorpoten, met de andere hand ondersteun je z'n buik, op deze manier. Als je hem zo hebt opgetild 

kan je alle kanten met hem oplopen en op deze manier zorg je ervoor dat z'n rug en z'n buik mee ondersteunt 

blijft.  

Een kat pak je eigenlijk hetzelfde op als een hond, dat gaat als volgt. Je schuift je hand onder z'n borst, de 

andere hand leg je bij de buik en dan zorg je er voor dat je z'n hele lichaam goed ondersteunt. Zodat ze 

ruggetje mooi recht blijft. Als je nou met hem wil gaan lopen leg hem dan lekker tegen je lichaam aan, op deze 

manier en je kan alle kanten op. Je kan hem ook nog verschuiven zodat je hem op deze manier een beetje zoals 

een konijn beet hebt. En een hand over z'n rug. Pak een kat nooit bij z'n nekvel, dat is helemaal niet aardig en 

helemaal niet prettig voor ze. En pas op want soms hebben ze hele scherpe nageltjes.  

Als je een konijn op wil pakken moet je dat gewoon heel voorzichtig zijn. Probeer een konijn niet van boven 

op te pakken want dat vinden ze eng. Konijnen zijn prooidieren en vaak komt de prooi van boven zoals een 

roofvogel. het beste is dus om het konijn van de zijkant te benaderen, en dat doe je op deze manier. je schuift 

je hand onder z'n borst en je pakt z'n voorpootjes beet. Je zet je andere hand onder z'n buik en je zet 'm tegen je 

lichaam aan. en zorg er dan voor dat je je arm over z'n ruggetje heen doet. Konijnen kunnen soms schrikken en 

zich dan heel hard afzetten met hun achterpootjes en dan doet die rug heel zeer. Dus als je die arm erover heen 

hebt liggen op deze manier kun je altijd veilig lopen waar je naar toe wilt. Pak een konijn nooit bij z'n oren 

beet, dat doet hartstikke zeer.  

Net zo als konijnen zijn cavia's ook prooi dieren, dus moet je deze ook via de zijkant benaderen. Je tilt ze op 

door middel van je hand onder z'n buik. En dan z'n voorpootjes op deze manier tegen je lichaam. Als die het 

nou heel eng vindt en heel erg begint te piepen, ga ze dan lekker over z'n neusje kroelen. Daar voelen ze zich 

heel prettig door.  

 

Als je nu een hamster, een gerbil, een muis of een ander knaagdier wil oppakken kun je die het beste heel 

rustig benaderen. Vaak lopen ze namelijk vanzelf op je hand. Pak dit soort diertjes nooit aan hun staart op. Dat 

doet ze hartstikke pijn en dat is heel bedreigend. 
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