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Cavia’s
Het verzorgen van cavia’s

Voor meer informatie: 
Het Knaaghof
Huis te Landelaan 2
2283 SG Rijswijk
Tel: 070-3945523
www.hetknaaghof.nl
info@hetknaaghof.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag, 13.00 – 16.00 uur
Het Knaaghof is gesloten tijdens de feestdagen.
Buiten de openingstijden kunt u alleen op afspraak terecht.

Drukwerk:
knijnenburgproducties.nl
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Cavia’s zijn groepsdieren.
Cavia’s kunnen zelf geen vitamine C aanmaken.
Mannelijke cavia’s worden beertjes genoemd  
en zijn vaak groter en zwaarder dan vrouwtjes. 
Vrouwelijke cavia’s worden zeugjes genoemd.
Cavia’s slapen gemiddeld maar 4 uur per dag.
Cavia’s worden gemiddeld 4 tot 8 jaar oud.

1. Feiten
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Van nature leven cavia’s in groepen, 
waardoor er altijd wel wat te beleven valt. 
Cavia’s die alleen in een saai hok leven, 
zullen zich dan ook al gauw gaan vervelen. 
Op deze manier ontstaan allerlei gedrags-
problemen en de cavia is eigenlijk diep 
ongelukkig. Kortom: wie zijn cavia gelukkig 
wil houden, zorgt voor een speelmaatje en 
een leuke en uitdagende leefomgeving. 

2.1 Samenstelling van de groep
Om meerdere cavia’s thuis te houden zijn 
verschillende combinaties mogelijk. Twee 
vrouwtjes of twee gecastreerde mannetjes of 
een gecastreerd mannetje met één of meer-
dere vrouwtjes gaan, meestal, goed samen.

2.2 Caviataal
Cavia’s zijn groepsdieren en hebben allerlei 
geluiden en houdingen ontwikkeld om 

elkaar te begrijpen. Hun ‘taal’ bestaat uit 
houdingen, geuren en geluiden. De houdin-
gen zijn soms subtiel, maar voor mensen 
meestal wel te herkennen. Om ze beter te 
leren begrijpen volgt hieronder een aantal 
voor mensen waarneembare zaken:

Hoog, hard piepen. Dit wordt soms ook 
wel fluiten genoemd. De cavia piept om 
aandacht te trekken, bijvoorbeeld als het 
voertijd is of als het baasje thuiskomt.
Knorren. De cavia geeft aan dat alles in 
orde is en dat er geen gevaar dreigt. De 
cavia voelt zich goed en geeft aan dat 
alle andere cavia’s rustig bij hem kunnen 
komen.
Korte stoterige geluidjes. Deze geluiden 
dienen ter onderlinge communicatie en 
als onderlinge band. Ze dienen bijvoor-
beeld om contact te houden als ze elkaar 
even niet kunnen zien.

2. Gedrag
Sissen en/of klappertanden. Dit geluid 
laten ze horen als ze kwaad zijn. Ook 
worden deze geluiden gebruikt als im-
poneergedrag tussen twee mannetjes.
Brommerig gekwetter. Dit is een geluid 
dat bij hofmakerij hoort. Als de cavia 
een mens op deze manier benadert 
vindt de cavia hem in ieder geval bij-
zonder aardig.
Dolle bui. Cavia’s springen dan luid 
kwetterend hoog in de lucht en draaien 
dan een slag. Hierbij rennen ze vaak 
hard door de kooi.
Rust. In rust ligt een cavia vaak een 
beetje op zijn zij, onder of in een bedje 
van hooi.

2.3 Caviaspeelgoed
Cavia’s vinden twee zaken heel belangrijk 
in hun leven: eten en veiligheid. Een speel-
tje dat één van deze zaken heeft, of liever 
allebei, zal de cavia’s zeker interesseren. 
Hieronder volgen wat tips om cavia’s op een 
leuke manier goed bezig te houden:

Eten verstoppen. Cavia’s zijn dol op 
eten. Om het eten wat uitdagender te 
maken kan er wat eten verstopt worden. 
U kunt hier bijvoorbeeld een toiletrol 
voor gebruiken. Vul de rol met wat hooi 
en wat kleine stukjes groente en fruit. 
Let er wel op dat u de rol even in de 
lengte open snijdt zodat de cavia niet 
per ongeluk vast komt te zitten. 
Eten ophangen. U kunt het eten ook 
ophangen, op deze manier moeten de 
cavia’s wat meer moeite voor hun eten 
doen. Het gemakkelijkste hiervoor is 
een hooibal (dat is een ijzeren bal om 
hooi in op te hangen) te gebruiken als 
een groentebal. Het is ook mogelijk om 
groente op een breinaald te prikken, 
stop dan wel een kurk aan de puntige 

kant van de breinaald en blijf er bij 
totdat alles op is zodat er geen ongeluk-
ken gebeuren. 
Verstop- en ligplekken. Cavia’s vin-
den het leuk om ergens in of onder te 
kruipen, zo voelen ze zich veilig. Dit kan 
door middel van een buis (let er op dat 
de buis groot genoeg is zodat de cavia 
niet vast komt te zitten) een karton-
nen doosje of een geschikt huisje uit de 
dierenwinkel. 
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3.2 Binnenhok
De meeste dierenwinkels verkopen verschil-
lende soorten binnenkooien voor cavia’s. 
Om de kooi gemakkelijk schoon te houden is 
het handig om voor een caviakooi met een 
plastic bodem en een metalen opbouw te 
kiezen. Sommige van deze kooien hebben 
ook een verdieping in de kooi, iets wat de 
cavia zeker zal waarderen. Bij de aanschaf 
en plaatsing van een binnenhok dient men 
in ieder geval rekening te houden met de 
onderstaande punten:

De minimale oppervlakte van een hok 
voor twee cavia’s is 120 x 60 cm. Maar 
hoe groter hoe beter!
Zet de caviakooi in de kamer altijd met 
één kant tegen de muur. Dat is rustiger 
voor de cavia’s, zo weten ze dat er van 
die kant geen gevaar dreigt.
Zorg er voor dat de kooi tocht- en vocht-
vrij staat. Cavia’s vatten snel kou en 
kunnen dan al snel een longontsteking 
krijgen.

Laat de kooi nooit op de grond staan. 
Cavia’s hebben dan last van optrekkende 
kou. De kooi moet altijd 20 cm van de 
grond af staan. 
Cavia’s vinden gladde vloeren onpret-
tig. Leg daarom kranten met daarop een 
laag houtvezels (zaagsel) of een andere 
goed absorberende bodembedekker op de 
bodem.
Let er op dat de cavia’s geen elektri-
citeitskabels of andere snoeren kapot 
kunnen knagen wanneer ze los lopen. 

De gezondheid van cavia’s hangt voor een 
groot deel af van een goede en ruime be-
huizing. Cavia’s worden over het algemeen 
bij kamertemperatuur binnen gehouden, dit 
is een stuk gemakkelijker dan de dieren bui-
ten te houden. Houd er ook rekening mee 
dat cavia’s niet van harde geluiden houden. 
Zoek dus een rustig plekje op.  

3.1 Buitenhok
Cavia’s mogen uiteraard ook naar buiten 
maar dan dient er met een aantal dingen 
rekening gehouden worden. Let bij het  
uitzoeken en het plaatsen van een  
buitenkooi in ieder geval op de  
onderstaande zaken:       

Bij temperaturen onder de 10 graden 
Celsius moeten cavia’s binnen gehouden 
worden.
Een buitenhok moet altijd over een 
gesloten nachthok met zaagsel en hooi 
beschikken. Tevens moet het nachthok 
van de grond af staan in verband met 
optrekkende kou. 
Indien het wat kouder is, zorg dan voor 
extra hooi in het nachthok. Gebruik geen 
stro aangezien dit in de ogen van de 
cavia kan prikken en zo oogontstekingen 
kan veroorzaken.
Een hok moet voldoende bescherming 
bieden tegen zon (cavia’s krijgen al 
gauw een zonnesteek), wind en regen.
Als het weer omslaat naar extreem warm, 
koud of extreem winderig, moet het 
hok verplaatst worden naar een meer 
beschutte plaats.
Uiteraard moet een dier langzaam 
wennen aan de binnen- of buitentem-
peratuur. U kunt dus niet een cavia in 
één keer in de winter buiten of binnen 
zetten. 
Gebruik geen gaas op de bodem van de 
ren omdat de poten van de cavia’s daar 
snel van kunnen beschadigen.
Ook is het belangrijk dat het hok goed 
beschut is tegen eventuele vijanden, 
zoals roofdieren, honden of katten.

3. Huisvesting
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Cavia’s gebruiken de hele kooi als toilet. Ze 
kunnen daarom ook vies worden door alles 
wat in het hok ligt. In sommige gevallen 
is het verstandig de cavia’s af en toe te 
wassen. Is het een klein plekje dan kunt u 
het beste een nat washandje gebruiken. Is 
de cavia echt vies dan kunt u ook wat zeep 
gebruiken. Zeep is gemakkelijker te gebrui-
ken dan shampoo, aangezien shampoo erg 
zal schuimen.
Voor het schoonmaken van de kooi zijn er 
een aantal schoonmaaktips:

Verschoon de gehele kooi minimaal één à 
twee keer per week.
Maak de etensbak iedere dag schoon.
Maak de drinkfles elke week schoon. Ui-
teraard wel elke dag het water verversen.

Het is belangrijk om de drinkfles dagelijks 
met vers water te vullen en wekelijks geheel 
schoon te maken. Op deze manier krijgen 
algen en bacteriën geen kans. 

4.1 Tips om het drinkflesje schoon  
te maken:

Doe 1 eetlepel rijst en wat heet water in 
de fles. Vervolgens goed schudden zonder 
tuitje (anders kan een rijstekorrel tussen 
het balletje van het tuitje het water 
gaan blokkeren).
Gebruik een (flessen)rager.   

4. Hygiëne
Een cavia moet altijd beschikken over ruim 
voldoende hooi en mag nooit zonder voer 
zitten. De spijsvertering werkt namelijk zo 
dat de darmen altijd gevuld moeten zijn. 
Om deze reden eet de cavia de hele dag 
door kleine beetjes. 
Het droogvoer moet ook specifiek voor 
cavia’s zijn. Cavia’s zijn niet in staat om 
vitamine C te maken en dit moeten ze dus 
via de voeding opnemen. In sommige geval-
len wordt ook geadviseerd om naast het 
voer, vitamine C tabletjes te geven. Denk er 
hierbij ook aan, dat zodra de houdbaarheid 
van het voer verlopen is, het vitamine C 
gehalte sterk gedaald zal zijn. 
Koop, om problemen te vermijden, 
daarom altijd nieuw voer. 

Cavia’s hebben qua voeding in ieder geval 
de onderstaande drie dingen nodig:

Droogvoer (specifiek voor cavia’s)
Onbeperkt (vers) hooi
Onbeperkt vers water (gebruik hiervoor 
een drinkflesje)

In principe is het niet nodig om vitamine 
C aan te vullen als er speciaal caviavoer 
wordt gegeven in combinatie met dage-
lijks groenvoer. Let hierbij wel op om niet 
teveel groenvoer te geven anders eten de 
cavia’s hun krachtvoer niet meer op. Ruim 
de resten groenvoer die de cavia laat liggen 
daarom ook altijd gelijk op.
Soms eten cavia’s ook hun eigen keutels 
weer op. Dit doen ze omdat sommige  
keutels vitamine B en K bevatten,  
wat in de blindedarm geproduceerd wordt.

5.1 Geschikt groenvoer
Cavia’s lusten bijna alles, let er wel op dat 
alles wat bespoten kan zijn van tevoren  
wel goed gewassen moet worden.  
Hier onder volgt een verkorte lijst van  
geschikte groente, fruit en groenvoer: 

Andijvie
Bleekselderij
Bloemkool (zowel het blad als 
de roosjes)
Boerenkool
Broccoli
Komkommer
Maïs (rauwe maïskolven)
Paprika 
Radijsjes (zowel het blad als 
de radijsjes zelf)

5. Voeding



Gezonde cavia’s zijn actief, verkennen de 
omgeving en wisselen korte slaapjes af met 
het zoeken naar voedsel. Ze bewegen zich 
op een normale manier voort en hebben 
heldere, schone ogen en een regelmatige 
ademhaling. Neus, bek en achterlijf (anus) 
zijn schoon. Het is verstandig om de cavia 
regelmatig te wegen om zo de gezondheid 
nog beter in de gaten te houden. 

6.1 Dierenarts
Houd er rekening mee dat kleine dieren over 
het algemeen bij ziekte snel achteruitgaan 
en wacht dus nooit met het raadplegen van 
een dierenarts. Hieronder volgt een lijst van 
de meest voorkomende ziektes waarbij de 
cavia altijd naar de dierenarts moet:

Niet meer eten of drinken.
Gebrek aan vitamine C. Indien de cavia 
te weinig vitamine C krijgt zal het dier 
sterk vermageren, conditie verliezen en 
moeilijk lopen. Ook liggen ze soms op 
hun zij om hun achterpoten te ontlas-
ten. Het achterlijf kan ook verstijven, de 
cavia’s gaan dan ‘huppelen’. 
Infectie van de ademhalingswegen. 
Afscheiding uit neus en ogen, rochelen, 
hoesten en niezen. Isoleer het dier en 
ga altijd naar de dierenarts, een infectie 
kan namelijk in een longontsteking 
veranderen. 
Verstopping. Dit kan ontstaan door een 
te droog dieet of bij een gebrek aan 
schoon drinkwater. Het geneest meestal 
eenvoudig door meer groenvoer te geven 
en extra water. Is er binnen 12 uur 
geen verbetering ga dan direct naar de 
dierenarts.

Diarree. 24 uur geen groenvoer geven. 
Bij aanhoudende diarree naar de dieren-
arts gaan.
Verschillende soorten parasieten.  
Bijvoorbeeld schurftmijt. Dit kan ont-
staan door besmetting via een andere 
cavia of via besmet hooi. De cavia krijgt 
erg veel jeuk, gaat krabben en daar-
door ontstaan wondjes, kale plekken en 
korsten. Isoleer de cavia en ga naar de 
dierenarts aangezien deze vervelende 
kwaal uiteindelijk dodelijk is.
Te lange tanden en nagels. Oorzaken van 
te lange tanden en nagels zijn te weinig 
gelegenheid om te knagen en een te 
zachte ondergrond. Nagels kunnen na uit-
leg van de dierenarts zelf worden geknipt. 
Voor tanden wordt geadviseerd deze altijd 
door de dierenarts te laten knippen. 

Sla (alle soorten, let er op dat teveel sla 
diarree veroorzaakt)
Sperziebonen (rauw)
Spinazie (rauw)
Spruitjes (rauw)
Tomaat
Witlof
Wortel (winterwortel en peentjes)
Aardbeien
Abrikozen
Appel
Banaan (mag met schil indien 
de banaan onbespoten is)
Druiven
Kersen
Kiwi
Nectarines
Peer
Perziken
Pruimen
Sinaasappel
Gras

Klaver (blad, stengels en 
bloemen mogen gegeven worden)
Madeliefje (blad, stengels en bloemen 
mogen gegeven worden)
Paardebloem (alleen het blad)
Weegbree (alleen het blad)

5.2 Ongeschikt groenvoer
Voorbeelden van ongeschikt groenvoer zijn 
onder andere aardappelschillen of rauwe 
aardappels. De meeste koolsoorten kunnen 
wel, maar hiervan mag niet te veel (in één 
keer) worden gegeven omdat het gasvor-
ming in de buik van de cavia veroorzaakt en 
bovendien de urine er sterk van gaat ruiken. 
Voorbeelden van giftige planten zijn bij-
voorbeeld boterbloem en fluitenkruid.    
     
De volledige lijst met geschikt en  
ongeschikt groenvoer is terug te vinden  
op: www.hetknaaghof.nl.

6. Ziekte en verzorging
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6.2 Cavia’s oppakken 
Over het algemeen vinden een cavia’s het 
niet prettig om opgepakt te worden. Dit 
komt omdat een cavia in de natuur een 
prooidier is. Een cavia zal in de natuur 
alleen maar opgepakt worden, wanneer het 
gegrepen wordt door een roofdier. Als u de 
cavia toch moet oppakken, ondersteun dan 
de onderkant en leg een hand op de boven-
kant. Als u de cavia neerzet, zet dan zijn 
pootjes op de grond en laat het dier niet uit 
de hand springen.

6.3 Cavia’s borstelen
Kortharige cavia’s moeten af en toe gebor-
steld worden. Bij langharige cavia’s moet 
dat elke dag. Indien er klitjes in de vacht 
zitten, kunt u deze het beste er gewoon 
uitknippen aangezien het er uit kammen 
vrijwel altijd pijn doet. Let er wel op dat er 
niet in het vel van de cavia geknipt wordt. 
Speciale caviaborstels zijn in de meeste 
dierenwinkels verkrijgbaar.

6.4 Andere huisdieren
Cavia’s kunnen niet gemakkelijk samen 
worden gehouden met andere dieren. 
Honden en katten kunnen de cavia als prooi 
zien. Cavia’s zijn van nature bang voor 
deze dieren en zullen hun aandacht niet 
waarderen. De combinatie van bijvoorbeeld 
een konijn met cavia is voor beide dieren 
ook niet goed. Ze communiceren namelijk 
op verschillende manieren, eten ander voer 
en begrijpen elkaar niet. Het belangrijkste 
punt is dat cavia’s vitamine C toegevoegd 
moeten krijgen aan het voer, terwijl dit bij 
konijnen blaasgruis kan veroorzaken. 
U kunt er vanuit gaan dat zowel het konijn 
als de cavia het meeste plezier beleeft aan 
het gezelschap van een soortgenoot. 


