
 
 
 

De cavia 
 
Cavia’s zijn erg vriendelijke dieren en zijn er langharig, kortharig en in vele kleuren.  
Er zijn een aantal dingen belangrijk om te weten over de cavia. 
In deze brief willen wij u graag informeren over de voeding, gezondheid en huisvesting van 
uw cavia. 
 
Voeding en vitamine C 
 
De voeding van een cavia is uiteraard erg belangrijk, het voer moet voornamelijk bestaan uit 
hooi, brokjes en vitamine C. 
Het beste is het om de brokjes afgepast te geven. De cavia zoekt anders de lekkerste 
brokjes eruit, mist dan belangrijke vitamines en eet dan vaak niet voldoende hooi. 
1 eetlepel brokjes per dag is vaak al voldoende (ongeveer 15 tot 20 gram per dag). 
De cavia kan zelf geen vitamine C aanmaken en moet dat dus extra krijgen. Vaak zit er in 
voer aanvullend vitamine C of zijn er druppels voor in het water. Toch is dit meestal niet 
voldoende. Daarom is het te adviseren tabletten te geven die ze vaak zelf opeten 
(bijvoorbeeld van Roter). Deze tabletten zijn gewoon bij de drogist te krijgen.  
De cavia heeft 25 mg vitamine C per dag nodig. Dit komt ongeveer neer op een ½ tablet per 
dag. 
Verschijnselen van vitamine C tekort kunnen zijn: een slechte vacht en een slechte 
wondgenezing, maar ook ernstigere problemen zoals bloedingen en diarree.  
Vaak zie je bij cavia’s met een vitamine C tekort rode hakken. 
 
Ook in groente en fruit zit vitamine C, maar daarvan moet een cavia heel veel eten om 
genoeg vitamine C binnen te krijgen.  
Als uw cavia niet gewend is groenvoer te eten, is het verstandig om met kleine beetjes te 
beginnen en langzaam wat meer te geven. Als de cavia gewend is aan groenvoer is het goed 
om iedere dag wat te geven.  
Voorbeelden van groente en fruit die gegeven kunnen worden zijn: 
Sinaasappel, mandarijn, kiwi, en aardbei. Deze bevatten per 100 gr meer vit c dan appel, 
druiven, perzik, peer en banaan, maar ook die kunnen prima aan de cavia gegeven worden.  
Als groente is broccoli, paprika, paardenbloemblaadjes, boerenkool en spruitjes zeer 
geschikt. Ook de groentes als witlof, wortel en tomaat kunnen ook gegeven worden, al 
bevatten die ook weer minder vitamine C.  
Dit is uiteraard geen probleem als er aanvullende Vitamine C gegeven wordt door middel van 
een tablet.  
Als laatste maar zeker niet onbelangrijk is het om goed hooi te geven. Voor een gezond gebit 
en een goed werkend maag-darmkanaal is het noodzakelijk om vers hooi te geven.  
Tenslotte is het belangrijk om in de gaten te houden dat de cavia goed blijft eten. Als de 
cavia niet meer eet is het belangrijk om contact op te nemen met de praktijk, want de cavia 
kan niet lang zonder eten.  
 



 
 
Huisvesting 
 
Cavia’s zijn groepsdieren met een duidelijke rangorde onder de mannetjes (beertjes), die 
behoorlijk kunnen vechten en een grotere ruimte nodig hebben dan vrouwtjes (zeugen). 
Voor de huisvesting van de cavia is het belangrijk dat ze niet op de tocht zitten en niet in 
direct zonlicht. Verder zijn er niet veel eisen voor de huisvesting van de cavia. Een hok van 
60 bij 60 cm is voldoende en ze vinden het vaak fijn om ergens in weg te kruipen. Dit is 
makkelijk te regelen door een omgekeerd doosje met een gat erin in het hok te plaatsen. 
De cavia kan ook uitstekend buiten in een hok leven mits er genoeg beschutting is tegen 
zonlicht en tocht en de cavia niet ineens van binnen naar buiten verplaatst wordt.  
Een drinkfles voor het water is het handigst, cavia’s houden namelijk zelf hun hok niet erg 
schoon en doen vaak op meerdere plekken hun behoeftes, dus ook in de waterbak en 
voerbak. 
En het is dus ook belangrijk elke dag het voer te verversen en regelmatig het hok te 
verschonen. 
Als bodembedekking zijn houtkrullen of zaagsel erg geschikt. 
 
Hanteren 
 
De cavia is een makkelijk te hanteren dier wat niet snel zal bijten. Hij moet met beide 
handen worden opgepakt en ondersteund worden aan de achterkant. 
 
Gezondheid 
 
De cavia is een kwetsbaar dier en zal niet snel tonen dat hij/zij ziek is.  
Als een cavia niet meer eet is het belangrijk om snel te zorgen dat de cavia voer binnen 
krijgt en contact met ons op te nemen wat het beste is om te doen. 
Cavia’s kunnen stoppen met eten doordat er een probleem is met het gebit. De tanden 
groeien door en kunnen door een scheve stand niet goed afsluiten, wat behoorlijk pijnlijk 
kan zijn bij het eten. 
Ook jeukklachten zijn een goede reden om langs te komen, omdat de cavia last van mijten 
kan hebben. Dit is goed te behandelen met een injectie, wel is het belangrijk om dan ook het 
hok goed schoon te maken en te voorzien van nieuwe bodembedekking en eventuele andere 
cavia’s en konijnen mee te behandelen 
Er zijn natuurlijk meerdere oorzaken van stoppen met eten bij de cavia, zoals bijvoorbeeld 
longontsteking. Vaak zie je dan dat de cavia sloom is en moeite heeft met ademhalen.  
Uiteraard is het dan verstandig langs te komen om de cavia te gaan behandelen.  
 
 
 
Wij hopen dat u met deze informatie een gezonde en vrolijke cavia zult hebben. 
 
 
 
 
 
 


