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Serie zoogdieren

Kortstaartopossum

Monodelphis domestica
Kortstaartopossums zijn kleine buideldiertjes. Buideldieren zijn zoogdieren waarvan
de vrouwtjesdieren twee baarmoeders hebben. Vaak hebben deze vrouwtjes dan
een buidel. Deze buidel is een soort huidplooi, waarin de tepels van het dier liggen.
Kortstaartopossums hebben echter geen buidel.
Kortstaartopossums hebben een spits kopje, grote oren en zwarte kraaloogjes. Volwassen
kortstaartopossums zijn tien tot twintig centimeter lang, dit is gemeten zonder staart.
De staart heeft een lengte van vier tot acht centimeter. Ze bereiken een gewicht tussen de
80 en 150 gram, mannetjes zijn over het algemeen wat zwaarder dan vrouwtjes. Deze
opossums hebben een naakte staart waar ze dingen mee vast kunnen pakken.
Als u overweegt om een kortstaartopossum als huisdier te kopen, is het belangrijk dat u
zich van tevoren goed laat informeren. Deze huisdierenbijsluiter is hierbij een hulpmiddel.
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Verschillende varianten

De kortstaartopossum is zindelijk en doet

De kortstaartopossum heeft

zijn behoefte altijd in hetzelfde hoekje

geen ondersoorten. De meeste

van het verblijf. Als u daar een bakje

kortstaartopossums zijn grijs, maar ze

plaatst is het verblijf makkelijker schoon

kunnen ook wat meer bruin, rood of wit

te houden. Verder moet er een nestkastje

in hun vacht hebben.

in het hok aanwezig zijn en voldoende
klimmogelijkheden. U kunt papier en

Natuurlijk gedrag

stukjes stof aanbieden, die de opossum

In het wild komen kortstaartopossums

als nestmateriaal kan gebruiken. Voor

voor in Argentinië, Bolivia, Brazilië en

extra beweging kan een loopradje gebruikt

Paraguay. Ze leven in spleten tussen

worden.

de rotsen en bouwen daar een nestje.
Ze leven alleen (solitair) en zijn erg

Deze dieren staan er om bekend dat ze

onverdraagzaam naar soortgenoten.

goed kunnen ontsnappen. Bij een draadkooi

De kortstaartopossum is van nature

kunt u slotjes op de deurtjes maken, bij een

een nachtdier. Hij is vooral actief in het

aquariumbak of terrarium kunt u het deksel

donker en slaapt bijna de hele dag. Als

verzwaren. Hiermee voorkomt u dat uw

kortstaartopossums slapen rollen ze zich

kortstaartopossum ontsnapt.

op tot een balletje. Ze communiceren
met elkaar door middel van geluid en

Verzorgen en hanteren

geuren. Ze markeren hun territorium

Als u een toiletbak in het verblijf heeft

door met hun kop of hele lichaam langs

staan, moet deze elke twee dagen

voorwerpen te wrijven.

verschoond worden. Natuurlijk moet
ook de rest van het verblijf regelmatig

Huisvesting

schoongemaakt worden. Normaal

Kortstaartopossums leven in het wild

gesproken houden kortstaartopossums

solitair en moeten ook als huisdier alleen

zichzelf goed schoon. Soms komt het toch

gehuisvest worden. Ze kunnen gehouden

voor dat ze een vettige vacht krijgen. In

worden in een terrarium, een aquariumbak

dat geval kunt u ze chinchillazand geven,

of een draadkooi. Een goede afmeting voor

waar ze een zandbad in kunnen nemen.

een kooi is 50 x 50 x 50 centimeter, maar

Chinchillazand is verkrijgbaar bij de

hoe groter hoe beter. Als bodembedekking

dierenspeciaalzaak.

kunnen houtsnippers gebruikt worden.
Kortstaartopossums zijn redelijk makkelijk
Kortstaartopossums zijn gevoelig voor

tam te krijgen, maar het is belangrijk dat ze

huidkanker, het is daarom belangrijk om het

altijd met rust en geduld benaderd worden.

verblijf niet in direct zonlicht te plaatsen.

Ze kunnen gehanteerd worden vanaf

Verder is het van belang dat het verblijf op

een leeftijd van drie maanden. Sommige

een rustige plek staat en niet op de tocht.

kortstaartopossums die gewend zijn aan

Als kortstaartopossums andere dieren

mensen, klimmen gelijk op uw hand als u

kunnen ruiken, kunnen ze daar erg onrustig

het verblijf open maakt. Ook kunt u een

van worden. Houd ze dus liever niet in een

kommetje van uw hand maken en daarmee

ruimte met andere dieren.

de opossum opscheppen.
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Overdag slapen kortstaartopossums

yoghurt voert moet u wel opletten dat uw

meestal, als u ze wakker maakt om op te

opossum geen diarree krijgt.

pakken kunnen ze humeurig zijn. Als ze
geen zin hebben of bang zijn zullen ze

Water is erg belangrijk voor een

dat laten merken door hun bekje open

kortstaartopossum, omdat hij sneller

te doen en al hun tandjes te laten zien.

uitdroogt dan de meeste dieren. Zorg er

Meestal blijft het daarbij, maar ze kunnen

voor dat er altijd voldoende, vers water

bijten. Kortstaartopossums kunnen slecht

beschikbaar is.

zien en kunnen uw handen voor eten
aanzien. Vooral als uw handen naar eten

Van jong tot volwassen dier

ruiken, kunnen ze u per ongeluk bijten.

Het verschil tussen mannetjes en
vrouwtjes is heel duidelijk te zien. Bij

Voeding

de mannetjes zijn de balletjes te zien, al

Kortstaartopossums zijn alleseters, u

vanaf een leeftijd van zeven dagen.

kunt ze dus veel verschillende soorten
voer geven. Droogvoer zal een belangrijk

Kortstaartopossums kunnen het hele

onderdeel zijn van het dieet. Het is

jaar door jongen krijgen, tot vier nestjes

belangrijk dat u brokken geeft met een

per jaar. De gemiddelde leeftijd waarop

hoog eiwitgehalte en een laag vetgehalte.

deze opossums geslachtsrijp zijn ligt

U kunt hiervoor katten-, fretten-, vossen-,

tussen de vier en zeven maanden. De

of egelbrokken gebruiken. In het wild

jongen worden ongeveer veertien dagen

eten kortstaartopossums veel insecten,

na de paring geboren. Gemiddeld krijgt

deze worden ook vaak gevoerd. U kunt

een kortstaartopossum zeven tot negen

uw opossum bijvoorbeeld krekels,

jongen per keer. Als de jongen geboren

sprinkhanen of meelwormen geven. Geef

worden klimmen ze naar de tepels van de

één tot vijf insecten per dag, of minder

moeder en zuigen zich daar vast. Dit gaat

vaak grotere hoeveelheden. Verder kunt

hetzelfde als bij andere buideldieren, ook

u uw opossum eens per week een paar

al hebben deze opossums geen buidel.

kleine stukjes vlees geven. Denk hierbij

De jongen zijn bij geboorte niet groter

bijvoorbeeld aan rundvlees, kalkoen,

dan een centimeter en ze wegen ongeveer

ham of stukjes kleine knaagdieren,

100 milligram. Ze zijn kaal, blind en doof

zoals muizen. Daarnaast eten

en volledig afhankelijk van hun moeder.

kortstaartopossums graag fruit, vooral de
zachte soorten zoals banaan, druiven en

Na twee tot drie weken komen de jongen

meloen zijn geschikt. Voer eten dat kan

van de tepel af. Snel daarna kunnen ze

gaan rotten (zoals vlees en fruit) ‘s avonds

ook horen en zien. Na ongeveer twee

en haal de restjes ‘s ochtends weg.

maanden zijn ze zelfstandig genoeg om
bij hun moeder weggehaald te worden.

Het is belangrijk dat kortstaartopossums

Op een leeftijd van drie maanden

genoeg calcium binnenkrijgen.

moeten de mannetjes en vrouwtjes

Bepoeder het voer eenmaal per week

gescheiden worden, zodat ze niet gelijk

met een calciumpreparaat of voer uw

weer voor een nieuw nestje zorgen.

kortstaartopossum twee tot drie keer per

Kortstaartopossums van hetzelfde

week een eetlepel magere yoghurt. Als u

geslacht kunnen bij elkaar blijven totdat
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u de eerste tekenen van agressie naar

wel voor dat u zich van tevoren goed

elkaar toe waarneemt.

informeert.

De gemiddelde leeftijd van

Kosten

kortstaartopossums in gevangenschap ligt

Een kortstaartopossum koopt u bij een

rond de vier jaar.

betrouwbare fokker. De prijzen voor
een kortstaartopossum beginnen bij

Ziekten en aandoeningen

ongeveer 50 euro. Voor een verblijf bent u

Een gezonde kortstaartopossum is alert

minimaal 60 euro kwijt. Ook de inrichting

en nieuwsgierig en heeft heldere oogjes.

van het verblijf en het voer kosten geld.
Daarnaast kunt u voor kosten komen te

Eén van de meest voorkomende

staan als uw dier onverhoopt ziek wordt.

gezondheidsproblemen is haarverlies.
Dit kan komen door eiwittekort of een

Bijzonderheden

allergie voor de bodembedekking.

• Kortstaartopossums zijn nachtdieren en

Kortstaartopossums zijn erg gevoelig

zijn overdag niet vaak te zien. Bedenk

voor uitdroging, ze kunnen al doodgaan

of dit is wat u in een dier zoekt.

als ze één dag geen beschikking over

• Veel mensen maken zich zorgen

water hebben. Uitdrogingsverschijnselen

om het witte ‘propje’ in de oren van

zijn onder andere onvast lopen en trillen.

hun kortstaartopossum, dit is echter

Als u dit gedrag bij uw kortstaartopossum

volkomen normaal. Het propje is

ziet, moet u hem zo snel mogelijk een

de tragus, een flapje huid voor de

bakje water geven en voedsel met een

gehoorgang. Mensen hebben zoiets

hoog vochtgehalte. Opossums kunnen

ook, alleen bij opossums komt het wat

ook last hebben van diarree, dit kan

meer naar buiten.

bijdragen aan uitdroging. Als een
kortstaartopossum op de tocht zit of een
bacteriële infectie oploopt kan dit leiden
tot longontsteking.
Raadpleeg bij twijfel over de gezondheid
van uw dier altijd een dierenarts. Niet
alle dierenartsen hebben verstand van
kortstaartopossums. Vind een dierenarts
die kortstaartopossums behandelt voordat
uw opossum ziek wordt.
Benodigde ervaring

Voor het op een verantwoorde wijze
houden van een kortstaartopossum is
geen specifieke ervaring nodig. Zorg er
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• Laat kinderen nooit alleen met
huisdieren!
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Kijk voor de meest recente informatie op www.licg.nl

Het LICG is hét informatiepunt voor het ‘houden van huisdieren’. Deze
stichting geeft onafhankelijke en betrouwbare informatie over het op
een verantwoorde wijze kopen en verzorgen van huisdieren.
Deze informatie is op de meest recente inzichten gebaseerd en wordt
bovendien wetenschappelijk getoetst. Door het bieden van informatie en het organiseren van campagnes, levert het LICG een bijdrage
aan verbetering van de gezondheid en het welzijn van huisdieren in
Nederland.
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