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Diarree bij cavia’s

door Andy Verelst
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In tegenstelling tot wat velen den-
ken is ‘diarree’ geen ‘ziekte’ maar 
slechts een ‘symptoom’ van een 
probleem ter hoogte van het darm-
stelsel. De aard van deze proble-
men die diarree veroorzaken kun-
nen heel verschillend zijn. Zeker 
bij plantenetende knaagdieren 
zoals de cavia die voor een goede 
vertering afhankelijk zijn van een 
gezonde darmfl ora, kunnen er 
heel wat zaken misgaan. Wat be-
gint als een banaal probleempje 
zoals ‘wat plattere mest’, kan zeer 
snel evolueren naar een dodelijk 
verlopende aandoening indien er 
niet adequaat gereageerd wordt 
door de eigenaar. Van groot be-
lang zijn een goede hygiëne, een 
goed dagelijks rantsoen en het 
dagelijks goed observeren van de 
dieren. Wie dit weet te bewerk-
stelligen, kan heel wat ellende 
voorkomen.

Oorzaken
We moeten een onderscheid ma-
ken tussen besmettelijke (infecti-
euze) vormen van diarree die ver-
oorzaakt worden door bacteriën, 
virussen of  parasieten enerzijds 
en niet besmettelijke vormen an-
derzijds. Dat laatste betekent 
echter niet dat er niet meerdere 
dieren in het hok kunnen aan-
getast zijn. Als b.v. de oorzaak 
slechte voeding zou zijn, is het 
nogal logisch dat alle dieren die 
deze voeding gekregen hebben, 
ziek kunnen worden. 

Cavia’s zijn net als konijnen van 
nature slechte verteerders van 
ruwe celstof (vezels). Hun dar-
men bezitten niet de nodige en-
zymen om deze af te breken en 
om te zetten naar bruikbare voe-
dingsstoffen. Daarom hebben ze 
een zeer grote blinde darm die 
bevolkt is door zeer grote aantal-
len nuttige bacteriën. Deze bacte-
riën zullen de celstof afbreken en 
omzetten in voor de cavia nuttige 
voedingsstoffen. Een deel daar-
van komt uiteindelijk in de keutels 
terecht waarvan de cavia opnieuw 
een deel zal opeten om deze voe-
dingstoffen te recupereren. 

Dit verschijnsel noemen we cae-
cotrofi e en kennen we ook bij het 
konijn. Ondanks dat een cavia 
slecht vezels kan verteren, zijn ze 
wel absoluut noodzakelijk in het 
rantsoen. Een gebrek aan vezels 
geeft op termijn sowieso aan-
leiding tot diarree, evenals een 
overmaat aan eiwitten (vers jong 
gras), zetmeel (teveel krachtvoer) 
of bepaalde planten met laxatieve 
eigenschappen (b.v. paardebloe-
men). Ook plotse rantsoenwij-
zigingen, slechte kwaliteit van 
groenvoer (te nat, rot, beschim-
meld) en bevuild of te koud drink-
water kunnen stoornissen veroor-
zaken van de darmbewegingen 
of de darmfl ora met diarree tot 
gevolg. Vitaminetekorten en 
stresstoestanden (overbevolking, 
slechte huisvesting, ….) kunnen 
drempelverlagend werken voor 
het ontstaan van darmstoornis-
sen. 

Besmettelijke diarree bij cavia’s 
wordt meestal veroorzaakt door 
Salmonella. Cavia’s zijn zeer ge-
voelig aan deze bacterie. De be-
smetting gebeurt meestal door 
introductie van een schijnbaar ge-
zonde drager die de andere aan-
wezige dieren zal besmetten. Dit 
kan door rechtsreeks contact met 
oogvocht of anders via met uit-
werpselen bevuild voeder. Cavia’s 
staan er trouwens om bekend niet 
de zindelijkste van alle knaagdie-
ren te zijn. Ze laten hun uitwerp-
selen gewoon vallen 
waar ze lopen, ter-
wijl andere knaag-
dieren vaak een 
soort ‘toilethoekje’ 
in hun kooi aanleg-
gen. Salmonella kan 
zeer snel evolueren 
en gaat meestal ge-
paard met koorts en 
andere symptomen 
zoals braken. De 
sterfte kan oplopen 
tussen 50 en 100%. 
Ook E. coli kan voor 
dergelijke problemen 
zorgen. Dat zien we 
meestal in erg vuile 
hokken met overbe-
volking en een slecht 

stalklimaat (b.v. erg vochtig). De 
prognose van bacteriële diarree 
is eerder gereserveerd tot ronduit 
slecht in gevorderde gevallen. Vi-
rale diarree komt minder voor en 
is ook minder dodelijk. Deze vorm 
komt ook meestal maar voor bij 
jonge diertjes. Hetzelfde geldt 
voor diarree veroorzaakt door pa-
rasieten. Hier is meestal coccidi-
ose de boosdoener. 

Wel veroorzaakt door een woeke-
ring van bacteriën in de darmen 
maar niet direct besmettelijk is 
clostridiose. Meestal is de oor-
zaak het verkeerd gebruik van 
antibiotica. Hierdoor gaat de goe-
de darmfl ora gedood worden en 
krijgen de schadelijke bacteriën 
die wel aanwezig zijn in de darm 
maar normaal door de ‘goede’ in 
toom gehouden worden, vrij spel. 
Ze gaan woekeren en produceren 
gifstoffen die in de bloedbaan te-
recht komen en zo de cavia gaan 
vergiftigen. Experimenteer dus 
nooit zomaar met antibiotica bij 
cavia’s.

Verloop
Een ‘banale’ diarree begint vaak 
met iets plattere keutels die 
overal blijven aan kleven. In-
dien dit niet opgemerkt wordt 
en er worden geen maatregelen 
genomen kan dit snel evolue-
ren naar erg waterige diarree 
waarbij de dieren zeer snel zul-
len vermageren en uitdrogen. 
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HEMEL 

Meelwormen zowel groot als 
klein verkrijgbaar  

MS 

Maandag 19.30 u  -  21.00 

Dinsdag 19.30 u  -  21.00 

Woensdag Gesloten  

Donderdag 19.30 u  -  21.00 

vrijdag 18.00 u  -  21.00 

Zaterdag 10.00 u  -  13.00 

Zon-en feestdagen Gesloten 

Openingsuren : 

Nijlensesteenweg 66 
2270 Herenthout 

Belgie 
info@kippenshop.be 

014/72.67.83 
0488/14.34.44 

Voor al uw pluimveebenodigdheden  
  Gespecialiseerd in alles voor de 

kweek 

strooisel 

Vroegboekkorting 
  Bestel nu al je nieuwe broedmachine en krijg een mooie korting  

Kom langs in onze winkel en maak je keuze eenvoudiger 
(Geldig op alle Hemel en MS broedmachines) 

Hierdoor komen de ogen diep te 
liggen en worden de diertjes erg 
suf. Wanneer men tussen twee 
vingers een huidplooi optilt, zal 
deze eventjes in een plooi blijven 
staan waar deze normaal bij een 
gezonde cavia onmiddellijk terug 
zal verdwijnen. Vooral bij zogende 
zeugen kan uitdroging zeer snel 
gaan. De vloeibare darminhoud 
zal beginnen gisten en daarbij 
worden gassen gevormd die de 
buik doen opzetten. Dit veroor-
zaakt erge krampen en het aan-
raken van de buik zal vaak erg 
pijnlijk zijn. Men kan de vloeistof 
en de gassen door de buikwand 
heen horen borrelen in de dar-
men. Dergelijke vergevorderde 
gevallen zijn te beschouwen als 
spoedgeval. Indien er nu niet snel 
ingegrepen wordt, zal het dier 
vlug sterven.

Behandeling
In het beginstadium is de stelre-
gel onmiddellijk overschakelen 
op droge en vezelrijke voeding of 
m.a.w. goed hooi en geen kracht-

voer en vers groenvoer meer. 
Eventueel kan men ook wat zeer 
droog brood geven. Dit houdt 
men enkele dagen vol tot de situ-
atie normaliseert. Geleidelijk kan 
men opnieuw de gewone zaken 
beginnen bijvoederen. Wanneer 
de dieren uitgedroogd zijn, kan 
men ORS toedienen via het drink-
water. Dit zijn mengsels van zou-
ten en suikers om de verliezen 
via de mest te compenseren. In 
ergere gevallen is het raadzaam 
dat de dierenarts deze per injec-
tie toedient omdat erg verzwakte 
dieren weinig of niet meer zullen 
eten of drinken. Als het dier niet 
meer eet, moet men vloeibare 
voeding toedienen via dwangvoe-
ding met een spuitje. Medicatie 
tegen krampen en pijn en even-
tueel antibiotica kunnen noodza-
kelijk zijn doch uitsluitend toe te 
dienen op voorschrift van de die-
renarts. Om de darmfl ora te her-
stellen bestaan er commerciële 
preparaten met ‘goede’ bacteriën 
speciaal voor knaagdieren. Dit 
zijn tubes die men oraal opgeeft. 

Men kan ook zelf een aftreksel 
van mest van gezonde cavia’s 
maken en dit gedurende enkele 
dagen toedienen. Infectieuze di-
arree moet altijd met aangepaste 
medicijnen behandeld worden.

Conclusie
Diarree bij cavia’s kan in grote 
mate voorkomen worden door het 
verstrekken van een goed rant-
soen en het vermijden van stress-
toestanden. Als het toch optreedt, 
is het een ernstig symptoom dat 
onmiddellijke aandacht vraagt. 
Door direct het dieet te wijzigen 
kan de eigenaar het probleem 
vaak zelf onder controle krijgen. 
Lukt dit niet dan is afwachten uit 
den boze en moet dringend me-
dische hulp gezocht worden aan-
gezien de situatie soms op enkele 
uren fataal kan afl open. Experi-
menteer nooit zelf met medicatie 
(zeker geen antibiotica), zeker 
niet bij diertjes met zulk een com-
plex en delicaat spijsverterings-
stelsel als de cavia.


