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De voeding van een cavia bestaat uit 3 pijlers



Stof tot nadenken
Cavia’s zijn groepsdieren, daarom is het aan te raden om minstens 
2 cavia’s samen te plaatsen. Er bestaan verschillende rassen maar het 
verschil zit enkel in de verschillende haarstructuren. Zo zijn er gladharige, 
borstel of langharige cavia’s. Deze vindt men dan weer terug in allerlei 
kleuren. En vergeet natuurlijk de naaktcavia niet.  

Wat is belangrijk om te weten als je een koppeltje wil kopen? 
Cavia’s planten zich heel snel en makkelijk voort. Een zeug (vrouwelijke 
cavia) is reeds vruchtbaar vanaf 4 weken en een beer (mannelijke cavia) 
is vruchtbaar vanaf 6 weken. De draagtijd bij een cavia bedraagt 65 tot 72 
dagen. In tegenstelling tot bij konijnen, maakt de moeder geen nest omdat 
ze niet naakt geboren worden. De kleintjes lopen ook onmiddellijk rond. 

Wanneer je ziet dat het zeugje zwanger is, moet je haar scheiden van het 
beertje omdat het zeugje na de bevalling weer bronstig is. Jonge cavia’s 
kan je best op een leeftijd van 3 à 4 weken scheiden van de moeder. 

Liever geen kleintjes? Laat je beer castreren vanaf 3 weken ouderdom
of laat je zeug onvruchtbaar maken.
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Tips vooraf

Langharig

Gladharig

Borstelharig

Naakt



Voeding

 Hooi

De voeding van een cavia bestaat uit 3 pijlers:

Een cavia is een herbivoor en moet dus onbeperkt hooi ter beschikking hebben. 
Het zorgt voor een gelijkmatige slijtage van het gebit, wat noodzakelijk is omdat 
de tanden van een cavia gemiddeld 2 mm per week groeien én het is belangrijk 
voor de spijsvertering. 

Het is aan te raden om af en toe van hooi te wisselen. Gebruik bijvoorbeeld al 
eens hooi met kruiden, timothy, gedroogde wortelstukjes of goudsbloem. 
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Voeding

             Complete korrels of muesli

Deze korrels of muesli zorgen voor alle andere voedingsstoffen die een cavia 
nodig heeft, maar die niet aanwezig zijn in hooi, kruiden en groenten of fruit.

Chiko Cavia Croc
+ Vitamine C

Chiko Cavia Croc
is een smakelijke korrel met enkel natuurlijke ingredienten. 
Deze korrels worden koud geperst zodat er geen vitamines en 
mineralen verloren gaan tijdens het productieproces. Dit heeft 
ook een invloed op de vertering en zorgt voor een betere opname 
van het voer. 

Bevat?
- alfalfa, de meest voedzame plant voor herbivoren;
- 6000 mg vitame C;
   Dit is heel noodzakelijk omdat een cavia deze zelf niet aanmaakt.       
    Te weinig vitamine C kan leiden tot ernstige ziekte.
- hoog vezelgehalte voor een goede spijsvertering;
- grote verscheidenheid aan goed verteerbare eiwitten;
- geen kleurstoffen of chemische aromaten;
- kruiden voor een algemene gezondheid.

Zorgt voor?
- een immuumboost;
- goede ontwikkeling en vitaliteit;
- uitstekende vitaminebalans;
- geen selectief eetgedrag. 

Voor?  
- cavia’s van alle leeftijden.
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Een verkooppunt in de buurt of
online bestellen? Ga naar www.mijten.be



Voeding

Chiko Cavia Mix
+ Vitamine C

Chiko Cavia Mix
is een smakelijke muesli van natuurlijke ingredienten waaronder 
johannesbrood, zonnepitten, granen en gedroogde groenten. 

Bevat?
- alfalfa, de meest voedzame plant voor herbivoren;
- 1350 mg vitame C;
   Dit is heel noodzakelijk omdat een cavia deze zelf niet aanmaakt.       
    Te weinig vitamine C kan leiden tot ernstige ziekte.
- hoog vezelgehalte voor een goede spijsvertering;
- geen kleurstoffen of chemische aromaten;
- kruiden voor een algemene gezondheid.

Zorgt voor?
- een immuumboost;
- goede ontwikkeling en vitaliteit;
- uitstekende vitaminebalans. 

Voor?  
- cavia’s van alle leeftijden.
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Tip
Vul het eetpotje pas bij 
als het volledig leeg is

 om selectief eetgedrag 
te vermijden.



Voeding

            Kleine extraatjes

Cavia’s genieten graag van kleine extraatjes zoals groenten, kruiden of fruit. 
Fruit kan je bijvoorbeeld sinaasappel of mandarijn voorzien omwille van het 
vitamine C gehalte. Vermijdt zuurdere soorten zoals citroen of limoen. 

Welke verse groenten, kruiden en fruit zijn goed voor een cavia?*

*Spoel af om pesticiden te vermijden. Voederen in beperkte mate, afwisselend en opbouwend.

munt

sinaasappel

andijvie

witloof

mandarijn

tijm

wortelkruid

appel

watermeloen

oregano

peterselie

komkommer

citroenmelisse

radijsjes

bessen
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Tip
Hang het stukje fruit 
iets hoger zodat ze er 

een klein beetje moeite 
voor moeten doen. 



Huisvesting

Binnen
Voorzie een ruime kooi van minstens 1,20m lang en laat ze dagelijks even vrij rond-
lopen in huis. Nog beter is een permanente ren zodat ze altijd kunnen rondhuppelen. 
Ze verstoppen zich ook graag. Als je jouw cavia(‘s) enkel in de winter binnenhoudt, 
mogen deze pas terug vanaf mei (als de min. temperatuur minstens 10°C is) buiten 
om ziekte te vermijden. 

Buiten
Voorzie een ruim hok met voldoende loopruimte. Hier geldt de leuze: meer is beter.
Enkele andere belangrijke punten: zorgt voor bescherming tegen indringers, 
voldoende schaduw (en dus bescherming tegen de zon) en zorgt ook voor
beschutting tegen wind en regen. Voorzie bijvoorbeeld een plaatje uit plexiglas
 voor de tralies. Vul het slaaphok steeds goed met stro als de nachten kouder worden.
Zo kunnen ze zich hier in nestelen en verwarmen. 

Speelgoed
Cavia’s zijn van nature nieuwsgierige en speelse dieren. Voorzie dus telkens een 
speeltje en wissel regelmatig af. Enkele voorbeelden; tunnels, bruggetjes, speelballen 
(eventueel met hooi in), knaagstokjes, ... maar je kan ook zelf speeltjes maken met 
wc-rolletjes en kartonnen dozen.
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Gedrag

Algemene tips
Cavia’s blijven ook prooidieren. Maak daarom 
nooit te veel lawaai, praat er zachtjes tegen 
en loop er nooit achter om ze te vangen. 
Maar ga bijvoorbeeld op ooghoogte 
communiceren met je cavia of op de grond 
zitten. Wacht tot ze naar je toekomen en laat 
ze aan je hand snuffelen voor je ze aait. Neem 
je cavia ook niet zomaar op maar altijd met 
één hand onder de buik en de andere ter 
ondersteuning onder de achterste poten.

Caviataal
Cavia’s maken verschillende geluiden, soms grappig maar soms ook van pijn. 

Whiep whiep
Wanneer je cavia zacht piept, is dit een teken van tevredenheid of blijdschap. 
Dit geluid kan vaak langer duren, bijvoorbeeld de hele aaibeurt. 

WHIEP WHIEP
Wanneer je cavia heel luid piept, is dit vaak om aandacht te vragen of als ze 
weten dat ze iets lekkers krijgen. Dit geluidje is eerder kort maar krachtig. 

Let wel op: een hele hoge piep (klinkt meer als een gil) kan ook een teken van 
pijn, paniek of angst. 

Prrrrr
Hoor je jouw cavia brommen? Dan wil dit zeggen 
dat hij of zij geïrriteerd is. Vergis je niet want een 
mannelijke cavia doet dit ook om indruk te maken 
op een vrouwtje maar dan duurt dit geluid langer 
en is het lager van toon. 

Tanden geknars
Ook tanden knarsen is een teken van irritatie. 
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Tip
Je eerst cavia? Zoek deze 
geluiden dan eens op via 
YouTube. Zo leer je ze al 

een beetje kennen. 



Hygiëne

Strooisel
Er zijn verschillende soorten bodembedekking beschikbaar: houtkrullen, stro, 
hennepstrooisel, ... . Welke kies je dan? Dat is voornamelijk een persoonlijke keuze, 
als het maar stofvrij is. Hennepstrooisel absorbeert meer dan houtkrullen. Stro is 
zeer geschikt in de winter als “extra” bodembedekking zodat ze hier een warm 
nestje in kunnen maken. 
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Hok/kooi en toebehoren reinigen
Maak het hok minstens één keer per week volledig schoon en bestrooi de 
bodem met Rabby Hygienic Pow(d)er. Dit is een natuurlijk poeder dat eenvoudig
in gebruik is en tal van voordelen biedt:

- voorkomt de ontwikkeling van bacteriën;
- reduceert de vrijmaking van ammoniak;
- heeft vocht-en geurabsorberende eigenschappen;
- dringt de ontwikkeling van vliegenlarven sterk terug;
- geen irritatie op huid en slijmvliezen.

Ideaal dus voor je binnen- of buitenhok!

Tip
In de zomer is het aangeraden om de uitwerpselen dagelijks te verwijderen en 
Rabby Hygienic Pow(d)er om de 3 dagen bij te strooien op vervuilde plaatsen.

Eet- en drinkgerei moet ook regelmatig gereinigd worden en zorg 
dagelijks voor vers water.

Hygiëne



Medisch

Vaccinaties
Er zijn geen essentiële vaccinaties voor cavia’s maar een jaarlijkse 
check-up is wel aan te raden. 

Tanden
Omdat de tanden van een cavia blijven doorgroeien, is de juiste 
voeding belangrijk om natuurlijke slijtage te stimuleren. Kies dus 
kwalitatieve korrels of muesli en stel steeds voldoende hooi ter 
beschikking. 

Nagels
Knip de nagels van je cavia maandelijks tot 2 maandelijks. 
Dit is afhankelijk van dier tot dier. Dit kan bij door de dierenarts 
of er zijn ook speciale schaartjes verkrijgbaar om dit zelf te 
doen. Wees voorzichtig zodat je niet teveel afknipt en zo de 
bloedvaten in de nagel raakt. 

Vacht
Langharige cavia’s moet je 1 à 2 keer per week borstelen. 
Kortharige moet je helemaal niet borstelen omdat zij geen
ondervacht hebben. Zij verliezen wel meer haar in het voorjaar.
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Gewicht
Een cavia is volgroeid rond een leeftijd van 14 maanden. Zeugjes hebben, 
naargelang hun bouw, een ideaal gewicht van ongeveer 1 kg en beertjes van 
ongeveer 1,3 kg. Controleer regelmatig hun gewicht. Zijn hier grote wijzigingen, 
is het aangeraden om je dierenarts te contacteren. 

Optillen
Een cavia til je op door 1 hand onder de borstkas, net achter de voorpootjes, te 
plaatsen en je andere hand ter ondersteuning van het achterwerk te houden. 

Cavia’s en kippen
Plaats cavia’s en kippen of andere vogels nooit in hetzelfde verblijf. Door 
de uitwerpselen van deze gevleugelde vrienden kunnen ze een ernstige 
ontsteking op het oogslijmvlies oplopen. 

Medisch
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Wist je dat

De zwangerschap van een cavia duurt ongeveer 70 dagen.

Cavia’s doen ongeveer 175 keer per dag hun behoefte. 

Cavia’s werden al meer dan 3000 jaar geleden gekweekt
door de Inca’s. Zij waren verlekkerd op caviavlees. 

Cavia’s worden ook wel eens Guinese biggetjes genoemd 
hoewel ze genetisch niet verwant zijn aan varkens maar aan 
Zuid-Amerikaanse knaagdieren en oorspronkelijk niet uit het 
Guineaaanse Afrika komen. Spaanse ontdekkingsreizigers namen 
ze mee vanuit Zuid-Amerika en verkochten ze in Afrika. Vanuit 
Guinea werden ze vooral door Nederlanders en Engelsen naar 
het Europese continent gebracht.  

In de 15de eeuw werden ze als gezelschapsdier gehouden door 
rijke Engelsen. In de 16de eeuw werden ze in Nederland gekweekt 
als gezelschapsdier. In het begin was de prijs voor een cavia hoog. 
Al snel kwam men er achter dat cavia’s makkelijk te houden zijn 
en zich snel voortplanten en zakten de prijzen. 

In de 19de eeuw werden er al cavia’s tentoongesteld. 
Ze werden gekeurd op hun uiterlijk. 

Na de 2de wereldoorlog werden ze razend populair als 
makkelijk te houden huisdier, in Zuid-Amerika zijn ze nog 
steeds nutsdieren.



Mijn cavia

Naam    ___________________________________________
Geboortedatum  ___________________________________________
Geslacht   ___________________________________________
Ras     ___________________________________________
Kleur/vacht   ___________________________________________
Datum sterilisatie  ___________________________________________
of castratie

kleef hier een foto van jouw cavia

EIGENAAR            KWEKER

NAAM

ADRES

TEL.

E-MAIL

Paspoort
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Jaarlijkse check-up

DATUM  BEHANDELING                 OPMERKING

Mijn cavia
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Nota’s

Mijn cavia
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_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Staatsbaan 100 - 3460 Bekkevoort
T +32 (0)13/77 13 58 - wim@mijten.be

Heb je vragen of wens je meer informatie?  
Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Een verkooppunt in de buurt of
online bestellen? Ga naar www.mijten.be


