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Waar komt de muis vandaan? 
 

De tamme muis stamt af van de wilde 
huismuis. Wilde huismuizen komen op de 
hele wereld voor in de buurt van mensen 
omdat daar van alles te halen valt. Het 
liefst eten ze graan en graanproducten 
zoals brood. Ze kunnen bijna overal bij 
omdat ze klein en vlug zijn en goed 
kunnen klauteren. Met hun lange staart  
bewaren ze hun evenwicht. Wilde 
huismuizen horen bij de schadelijke 
knaagdieren omdat ze besmettelijke 
ziekten kunnen overbrengen. 
 
Als er één wilde muis in huis te zien is, 
zitten er waarschijnlijk al tientallen. Wilde 
huismuizen leven namelijk in grote 
familiegroepen. Iedere familiegroep heeft 
zijn eigen territorium.  
 
Een vrouwtjesmuis is al met 12 weken 
vruchtbaar en de dracht duurt twintig 
dagen. Een nest bestaat uit ongeveer acht 
jongen die kaal en blind geboren worden. 
Als de jongen drie weken oud zijn, kunnen 
ze het zonder de moeder stellen en 
beginnen op de leeftijd van 12 weken hun 
eigen gezinnetje. 
 
In de natuur worden heel veel muizen 
geboren. Dat moet ook wel, want er 
worden er ook heel veel opgegeten door 
roofvogels, uilen, vossen en andere 
roofdieren. 
 
 

Een muis als huisdier 
 
Van nature zijn muizen nachtdieren maar 
tamme muizen passen zich erg gemakkelijk 
aan wanneer er overdag actie verwacht wordt. 
Muizen zijn schuwer dan tamme ratten maar 
wanneer ze regelmatig in de hand genomen 
worden, worden ze snel tam.  
 
Vrouwtjesmuizen kunnen bij elkaar gehouden 
worden maar er als er geen jongen moeten 
komen (want waar laat je die straks allemaal?) 
kan daar beter geen mannetje bij zitten. 
Mannetjes samen gaan op een gegeven 
moment toch vechten. Daarnaast verspreiden 
mannetjes ook de typische muizenlucht. 
 
Tamme muizen zijn er in verschillende kleuren, 
waarvan de albino (witte muis met rode ogen) 
het meest voorkomt. Andere kleuren zoals 
bont, zwart-bruin en beige zijn erg populair 
geworden. 

De verzorging 
 
Muizen zijn behoorlijke knagers en 
hun onderkomen moet dus daarop 
ingericht zijn. Een oud aquarium  of 
een plastic bak met een deksel van 
gaas voldoet prima. Hout is minder 
geschikt omdat muizen niet alleen er 
aan zullen knagen maar de 
indringende muizengeur zal ook snel 
in het hout trekken. De typische 
muizengeur is enigszins tegen te 
gaan door in plaats van houtsnippers 
kattenbakzand te gebruiken.  
 
Voer en water kunnen beter niet 
naast elkaar gezet worden, want dan 
gaan ze er meteen mee kliederen. 
Een drinkflesje voldoet prima. Teveel 
gegeven voer wordt snel bevuild. 
Een paar takken om te klimmen en 
te knagen (ze zijn ook heel blij met 
een walnoot), wat nestmateriaal 
(papier, hooi, leeg w.c.-rolletje) en 
klaar is het muizenhuis. 
 
De leeftijd 
 
Een muis kan drie jaar oud worden. 
 

 
 

Zo kan de  
muis opgetild  
en op de hand 
gezet worden 


