
Week van het huisdier cavia 

 

Cavia’s worden ook wel Guinese biggetjes genoemd, ze komen helemaal niet uit Guinee en zijn 

ook geen varkentjes. Misschien noemen we ze wel zo omdat ze, net als varkens, knorrende 

geluidjes maken?! 

Cavia’s zijn groepsdieren. Je kunt ze dus beter niet alleen houden. Houd daarom het liefst twee of 

meer cavia’s bij elkaar. Weet je nog hoeveel cavia’s er op de boerderij wonen? Maar zet nooit 

cavia’s zomaar bij elkaar! Ze moeten eerst rustig kennis maken en kijken of ze elkaar aardig 

vinden. Er moet altijd een cavia de baas zijn, daar vechten ze nog wel eens om. Cavia’s zijn geen 

echte knuffeldieren, je doet ze niet echt een plezier om op schoot te nemen; onthoud dit goed als 

je een cavia als huisdier neemt! 

 

Bijzonderheden over de cavia  

- Een gezonde jonge cavia zal eerder voor je vluchten dan dat hij naar je toe komt. Denk 

hieraan als je een cavia uitzoekt.  

- Cavia’s eten een deel van hun keutels meteen zelf op. Dat klinkt misschien vies, maar er 

zitten belangrijke stoffen in die de cavia nodig heeft.  

- Als een cavia niet genoeg hooi eet of als zijn tanden een beetje scheef staan, kunnen de 

tanden te lang worden waardoor hij niet meer goed kan eten. Controleer dit regelmatig. 

- Cavia’s poepen wel 175 keer per dag en laten de hele dag door windjes! 

 

Wat wel en wat niet? 

NIET... een cavia plotseling van bovenaf oppakken. Daar schrikt hij heel erg van! Zorg dat hij 

weet dat je er bent: aai hem even of praat tegen hem voordat je hem oppakt.  

WEL ... voorzichtig oppakken. Wil je het goed doen, dan til je hem voorzichtig met twee handen 

op. Zorg dat je zijn achterkant ondersteunt en laat hem niet vallen!  



NIET... een nestje jonge cavia’s langer dan vier weken bij elkaar laten zitten. Voor je het weet 

worden er nog veel meer jonge cavia’s geboren! Een cavia van vier weken oud kan namelijk al 

zwanger worden.  

WEL ... naar de dierenarts gaan als de cavia suf is, niet wil eten of diarree heeft. Ook een cavia die 

veel krabt en moeilijk beweegt kan iets mankeren. 

 

Cadeautje voor je huisdier 

Omdat het de week van het huisdier is kan je je lieve dier eens extra verwennen. Je kunt een 

voerspeeltje voor hem knutselen waar hij lekker aan kan knabbelen. Klik maar eens op deze link 

voor leuke voorbeelden 

Voerspeeltjes: https://kids.licg.nl/handig/meer-over-konijn-en-knaagdier/voerspelletjes-voor-

konijnen-en-knaagdieren/#doosje-met-lekkers 

 

 

 


