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Een cavia  
houdt van 

gezelligheid 
 

Een cavia  

is niet speels 

http://www.cnme.nl/


Waar komt de cavia vandaan?  
 

Cavia's zijn knaagdieren. Ze komen 
oorspronkelijk uit Zuid Amerika, waar ze 
door de Inca's al om het vlees gehouden 
werden. In het wild zijn ze bruin-grijs van 
kleur en leven in kleine groepen van 
ongeveer tien dieren.  

 
Een zeugje kan vanaf de leeftijd van drie 
maanden gedekt worden. Na tien weken 
worden er drie tot zes jongen geboren. Die 
lopen meteen al rond, hebben haar, 
kunnen zien en eten al gauw van het 
gewone voer mee. Als ze drie weken oud 
zijn kunnen ze het zonder de moeder 
stellen. 
 
De cavia als huisdier  
 
De cavia bijt zelden of nooit en is heel 
gemakkelijk tam te maken. Speels is hij 
niet maar hij laat zich in het algemeen 
graag knuffelen. Twee zeugjes samen kan 
heel goed, maar twee mannetjes 
(beertjes) samen gaan uiteindelijk toch  
vechten. Castratie kan uitkomst bieden.  
 
Een cavia wil er graag bij zijn 
 
Cavia's zijn echte gezelligheidsdieren en 
worden dan ook meestal in huis 
gehouden. Een cavia kan een scala van 
geluiden laten horen om te laten weten 
wat hij wil of hoe hij zich voelt. 
 

Verzorging 
 
Een zelfgemaakte houten bak van minimaal 60 
x 150 x 30 cm. voldoet prima. De voorkant van 
zo'n bak kan uit plexiglas bestaan, zodat de 
dieren ook de wereld buiten het hok kunnen 
volgen. Naden moeten worden dichtgekit en 
als bodembedekking kan stro, hooi of zaagsel 
gebruikt worden. Een waterbakje kan het beste 
aan de ene kant van het hok en een voerbakje 
aan de andere kant geplaatst worden, want 
cavia's kliederen graag. Om die reden zijn 
drinkflesjes niet zo geschikt.  
 
Een zelf getimmerd houten huisje biedt een 
rustig verstopplekje en als dat helemaal 
afgeknaagd is, kan er weer een nieuw huisje 
getimmerd worden. Natuurlijk willen cavia’s 
ook graag af en toe loslopen. 
 
 
 

Vitamine C 
 
Cavia’s kunnen zelf geen aanmaken 
en daarom is er speciaal voer met 
vitamine C. Gemengd knaagdieren-
voer heeft als nadeel dat de dieren 
er alleen de lekkere dingen uithalen 
waar vaak weinig voedings-waarde 
in zit; de rest wordt meestal  weg-
gegooid. Bij caviabrokjes valt er niets 
te kiezen en krijgen de dieren alles 
binnen wat ze nodig hebben. Teveel 
bladgroentes zoals sla en andijvie en 
bevroren geweest voedsel kunnen 
diarree veroorzaken. 
 
Tanden en nagels  
 
Cavia’s knabbelen graag aan takken 
van de wilg of de hazelaar, waardoor 
de tanden gelijkmatig afslijten. Bij 
sommige cavia's slijten de tanden of 
nagels niet goed af en die dienen 
dan ook regelmatig geknipt te 
worden. Om het afslijten van de 
nagels te bevorderen, kan er 
bijvoorbeeld bij de voerbak een ruwe 
baksteen gelegd worden, waar het 
dier iedere keer overheen moet als 
het wil eten.  
 
De leeftijd 
 
Een cavia kan ongeveer acht jaar 
oud worden. 

 
Zo kan 

de cavia  
opgetild 
worden 


