
Voor al uw dieren en dierverblijven!

Handleiding voor de verzorging van

CAVIA'S
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INTRODUCTIE

Wat heeft u allemaal nodig?

Dankuwel dat u gekozen heeft voor Dierenhandel Hoogendoorn! Bij ons bent u verzekerd 
van deskundig advies en dat willen wij graag versterken door middel van deze beknopte 
handleiding. In dit boekje vindt u alle producten die nodig zijn voor het welzijn van uw 
dier. Ook vindt u handige tips en weetjes voor de verzorging van uw cavia. Wat mogen 
cavia's wel en niet eten? Hoe werken de zintuigen van een cavia? Na het lezen van deze 
handleiding weet u het allemaal!

Nazorg en service
Twijfelt u aan de gezondheid van uw dieren? Neem dan altijd meteen contact met ons 
op. U koopt de dieren bij ons in de winkel: mocht er in de toekomst iets aan de hand zijn, 
helpen wij u hiermee. Dierenartskosten worden daarom niet vergoed.

Alles wat u nodig heeft voor uw dier
Als u begint het houden van cavia's, wilt u uiteraard weten wat u allemaal in huis moet 
hebben. Bij Dierenhandel Hoogendoorn houden we ervan om onze klant direct het 
totaalplaatje weer te geven. Zo komt u in een later stadium niet voor onverwachte kosten 
te staan en weet u meteen wat u in huis moet hebben.  
Hieronder vindt u de meest essentiële benodigdheden. Op de volgende bladzijden 
worden alle producten nader toegelicht.
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BENODIGDHEDEN

De cavia's

Hok of kooi

Bodembedekking

Hooi

Voerbak en waterfles

Hooiruif- of bal

Het begint uiteraard allemaal bij de cavia's zelf. Onze verkopers 
helpen u graag met het vinden van het ras dat bij uw wensen past.
Tenzij u al een cavia heeft, verkopen we cavia's minimaal per twee 
dieren. Zo streven we naar gelukkige huisdieren! 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/cavias

Het is belangrijk dat uw cavia's bescherming kunnen zoeken tegen 
regen, wind en kou. Een goed en tochtvrij nachthok is daarom 
noodzakelijk. Voor binnenshuis is een ruime kooi geschikt. Wel is 
het aan te raden hier een schuilhuisje in te zetten, waarin de cavia's 
zich kunnen terugtrekken. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/caviakooien

Als bodembedekking voor cavia's kunt u houtvezel gebruiken. 
Houtvezel, ook wel zaagsel genoemd, is vochtopnemend. Gebruik 
geen stro, dit is slecht voor de ogen van cavia's. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/houtvezel

Hooi geeft u in een ruifje zodat het schoon en droog blijft. Cavia's  
moeten onbeperkt hooi tot hun beschikking hebben. Hooi is een 
rauwe stof en bevorderd de werking van de darmen. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/hooi

Gebruik een waterfles die goed schoon te houden is. De fles die op 
het plaatje is te zien is hier geschikt voor. Verder is het noodzakelijk 
om het voerbakje goed schoon te houden, dit om ziektes te 
voorkomen. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/drinkfles

Doe het hooi altijd in een ruifje of hooibal, zo vermindert u de kans 
op worminfecties. Daarnaast is er een grotere kans dat de cavia al 
het hooi op eet en zal er minder verloren gaan. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/hooiruif

1.

2.

3.

4.

5.

6.



©2020 Dierenhandel Hoogendoorn BV

Voer

Wilgenrol of speeltje

Opslagton

Ontwormmiddel

Multivitamine

Qua voeding voor de cavia's kunt u het beste 'Cavia Speciaal' 
gebruiken. Voor zowel jonge als volwassen cavia's is dit zeer goed 
voer, rijk aan vitamine C. Naast dit voer hebben cavia's behoefte aan 
hooi en eventueel extra groente (zie laatste pagina). 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/caviaspeciaal

Cavia's zijn dieren die behoefte hebben aan schuilhuisjes of 
donkere hoekjes in de kooi. Daarom is het belangrijk dat u uw cavia 
daartoe ook de mogelijkheid geeft. Dierenhandel Hoogendoorn 
heeft daarom een divers aanbod van caviaspeeltjes- en 
knaaghuisjes.  
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/wilgenrol

Voer moet altijd droog bewaard worden, daarom is een opslagton 
eigenlijk noodzaak. Ook hebt u als u het voer in een opslagton 
bewaart veel minder last van muizen en ander ongedierte. Daarnaast 
zal het voer niet gaan schimmelen, omdat er geen vocht bij komt. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/opslagton

Ook cavia's moeten ontwormd worden. Dit kunt u gemakkelijk 
3 maal per jaar door het drinkwater geven. Een maand nadat u 
uw cavia heeft aangeschaft kunt u een kuurtje geven, wat direct 
gevolgd wordt door het toedienen van multivitamine om de 
darmwand te herstellen.
Dosering: 2 flesdopjes per liter 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/wormmiddel

Twee maal per maand kunt u multivitamine geven door het 
drinkwater. Dit verhoogt de weerstand van cavia's en zo heeft 
u minder kans op ziektes. Als u jonge cavia's heeft die nog in de 
groei zijn, mag u gerust 1 dag per week multivitamine geven. Deze 
hoeveelheid zijn ze bij ons ook gewend!
Dosering: 2 theelepels per liter 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/multivitamine
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BENODIGDHEDEN

Nagelschaartje

Mistral Bodemverfrisser

Anti-schurft spray

Controleer de nagels van uw cavia's regelmatig op de lengte en knip 
waar nodig een stukje af. Let wel goed op waar het 'het leven' begint. 
Bij cavia's met lichte nagels is dit te zien aan het roze stukje. Knip 
nooit verder dan de haarrand. Voor het knippen van nagels kunt u 
ook bij ons terecht. Tegen een kleine vergoeding worden de nagels 
door experts geknipt zodat u weer een tijd vooruit kunt! 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/nagelschaartje

Strooi een dun laagje Mistral Bodemverfrisser onder het houtvezel. 
Dit ontneemt de urinelucht en verspreidt een frisse geur, daarnaast 
voorkomt de sterke lucht kans op vliegen. Voor een frisse kooi in huis! 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/mistral

Cavia's zijn erg gevoelig voor schurft. Zeker na een verhuizing is 
de cavia gestrest, wat weer een grotere kans op schurft met zich 
meebrengt. Advies is om de cavia thuis gelijk te behandelen met 
'Anti-schurft'. Spray achter de oortjes en op de rug, maar nooit in 
het bekje of de ogen. Houd het dier vervolgens even 5 minuten vast, 
zodat de spray goed opgedroogd is als hij/zij de kooi weer ingaat. Deze 
behandeling kunt u iedere twee maanden herhalen om schurft te 
voorkomen. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/antischurft
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Schrapper
Handig bij het schoonmaken van het hok, zo kunt u gemakkelijk 
aangekoekte resten los schrappen. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/schrapper
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WIST U DAT...

Cavia's zijn echte groepsdieren, het liefst doen ze alles samen. Ze communiceren d.m.v. 
diverse geluiden, zoals piepen, knorren en klappertanden. 

Ook u als verzorger zal ongetwijfeld worden begroet met veel gepiep. Als u een vaste 
plek heeft voor het voer, zoals een kast of blik, kunt u deze niet onopgemerkt openen!

Cavia's herkennen elkaar aan de geur en hebben dan ook een sterk reukvermogen. Ook 
het zichtvermogen van de cavia is redelijk ontwikkeld. Heldere tonen worden door cavia's 
goed waargenomen, vandaar dat een moeder haar jong met hele hoge pieptonen roept 
als er gevaar dreigt.

Cavia's kunnen niet hoog springen, maar u zult zien dat als ze in een schoon hok komen 
ze de gekste bokkensprongen kunnen maken!

Het gedrag van de cavia

Over voeding en huisvesting

Cavia's kunnen zowel binnen als buiten gehuisvest worden. Wel is het belangrijk dat het 
niet tocht. Vandaar zijn er speciale caviakooien met een hoge plastic rand. Een 'gewone' 
kooi of hok kan ook, mits deze uit de tocht of volle zon staat! Als een cavia buiten 
geplaatst wordt is een nachthokje noodzakelijk. In de winter is het aan te raden om het 
hok in een schuurtje te zetten, want tegen vorst kan een cavia niet zo goed.

Een cavia heeft graag een beschut plekje. Zo kan hij schuilen voor 'gevaar' en voelt hij 
zich veiliger.

De belangrijkste onderdelen van voeding voor cavia's zijn water, hooi, krachtvoer en 
groente of fruit. Dit kan onbeperkt gegeven worden, cavia's stoppen vanzelf met eten!

Omdat cavia's zelf geen vitamine C aan kunnen maken, moeten ze dit binnen krijgen via 
voeding. Het beste is om ze 'Cavia Speciaal' te geven, dit is rijk aan vitamine C. Wanneer 
ze hier een overschot aan hebben, wordt dat via de urine weer afgevoerd!

Hooi kan altijd gegeven worden en het beste is dan ook om te zorgen dat er altijd 
hooi in het ruifje zit. Dit is een goede voedingsstof en een stimulans voor een goede 
darmwerking.
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GROENTE EN FRUIT

Het 'Hoogendoorn-team' wenst u veel succes met het verzorgen van uw cavia's! Omdat wij 
opgeleide dierverzorgers in dienst hebben, kunt u gerust voor al uw vragen contact met ons 
opnemen. We zijn te bereiken via:

Telefoon:  0182 342 859 
Hulplijn: 06 41710457 (bel of Whatsapp alleen voor vragen over diergezondheid)
E-mail:  info@dierenhandelhoogendoorn.nl

Alle in deze handleiding genoemde producten kunt u online bestellen!

Op onze webshop vindt u al onze 
leverbare caviarassen, alle caviahokken- 
en kooien en zeer veel benodigdheden.

www.dierenhandelhoogendoorn.nl

De volgende groente- en fruitsoorten kunt u zonder problemen aan cavia's voeren:

Andijvie, artisjok, asperges, 
avocado, bloemkool, 
boerenkool, broccoli, 
chinese kool, erwten, 

groene kool, komkommer, 
maïs, paksoi, paprika, 

peterseli, peultjes, radijsjes, 
sla, sperziebonen, spinazie, 
spitskool, spruiten, tomaat, 

witlof, witte kool, wortel

Aardbeien, abrikozen, 
ananas, appel, banaan, 

bramen, citroen, druiven, 
granaatappel, grapefruit, 
kersen, kiwi, mandarijn, 

mango, meloen, nectarines, 
papaya, peer, perziken, 

pruimen, rozebottel, 
sinaasappel, sharonfruit

Akkerkool (blad), ganzevoet 
(blad), gras, herderstasje 
(blad), klaver, madeliefje, 
paardenbloem, weegbree 

(blad), wikke, zuring

Groente Fruit Kruiden



Like ons op Facebook!
Meer dan 3.200 tevreden klanten gingen u voor

Bezorgservice
Bij webshop-bestellingen boven de € 45,- worden de producten 

GRATIS bij u thuisbezorgd!

Heeft u een kleiner totaalbedrag? Dan ziet u uw bestelling tegen een kleine 
vergoeding van €7,50 bij u thuis verschijnen.

Positief over ons bedrijf? Laat het anderen weten en schrijf een review!

Dierenhandel Hoogendoorn BV

dierenhandelhoogendoorn


