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Huid aan doe ning en zijn bij cavia’s een be lang rij ke re den voor dier ge nees kun dig con sult. Tal van oor za ken

kun nen aan de ba sis lig gen. In dit over zicht wor den zes aan doe ning en in het bij zon der be licht: Trixa ca rus ca vi ae  -

schurft, Chi ro dis coi des ca vi ae in fes ta tie, po do der ma ti tis, ab ces sen, der ma to fy to se en tricho fol li cu lo men. Ver der 

wordt aan dacht be steed aan enk ele an de re pro ble men, zo als ge drags af wij king en, hor mo naal be paal de alo pe -

cie ën en hy po vi ta mi no se C.  Ten slot te wor den de be lang rijk ste dif fe ren ti aal di ag no sen en de meest ge bruik te ge -

nees mid de len sa meng evat. 

IN LEI DING

De in ci den tie van der ma to sen bij klei ne zoog die ren ver -

schilt sterk per spe cies. Bij cavia’s zijn de meest voor ko -

men de huid aan doe ning en in da len de volg or de aca ri o se,

abce de ren de bac te ri ële der ma ti tis, ul ce ra tie ve po do der -

ma ti tis en tricho fol li cu lo ma. De be lang rijk ste kli ni sche

pre sen ta ties van deze der ma to sen zijn pru ri tus, alo pe cie,

sub cu ta ne no du len en ul ce ra tie (Gu a guère, 2002).  De be -

lang rijk ste dif fe ren ti aal di ag no sen per der ma to lo gi sche pre -

sen ta tie wor den in Ta bel 1 sa meng evat. De be na de ring

van een der ma to lo gisch pro bleem is net zo als bij elke an -

de re dier soort. De ei ge naars heb ben meest al wei nig ken -

nis van het ba sis ma na ge ment of van de spe cies spe ci fie ke 

be hoef ten. Een zeer ge de tail leer de anam ne se over de

om ge ving van de die ren (bin nen- of bui tens huis, ve ran -

de ring en in de po pu la tie, bij voor beeld een re cen te in tro -

duc tie van een nieu we ca via) is dan ook van groot be lang

(Gu a guère, 2002).

De pri mai re lae sies zijn ka rak te ris tiek voor de aan doe -

ning, maar ze zijn meest al van voor bij gaan de aard en ve r -

an de ren snel. Ook het ver sprei dings pa troon van de lae -

sies kan ve ran de ren naar ma te de der ma to se evo lu eert en/

of in dien een be han de ling werd ge start. Men moet er dus

re ke ning mee hou den dat wat men bij de con sul ta tie

waar neemt, to taal ver schil lend kan zijn van het ini ti ële

pa troon (Gu a guère, 2002).

Enke le ba sis ge ge vens ver ge mak ke lij ken de di ag no se

bij een ca via met huid pro ble men. Zo is het van be lang te

we ten dat Trixa ca rus ca vi ae de be lang rijk ste mijt is, ter wijl

Chey le tiel la pa ra si to vo rax zeld zaam is. Lui zen ko men

fre quent voor bij cavia’s in Eu ro pa maar ver oor za ken

geen gro te pro ble men. Vlooi e nal ler gie is een zeld za me

aan doe ning bij cavia’s in huis hou dens met ver schil len de

dier soor ten. Pur pu ra of punt bloe ding en ko men wei nig

voor en zijn een te ken van stol lings stoor nis sen.  Ande re

sys te mi sche aan doe ning en, zo als hy po vi ta mi no se C. 

Pus tu les, ziet men wei nig, ter wijl der ma le no du len wel re -

gel ma tig voor ko men, meest al bij bac te ri ële in fec ties of ne o -

pla sie (het zijn voor na me lijk trichofolliculoma’s (Gu a -

guère, 2002).

Pa ra si to sen en der ma to fy to sen (Trichop hy ton men ta -

g ro p hy tes of Mi cros po rum ca nis, zel den an de re) wor den

voor al ge ob ser veerd bij jonge die ren, ter wijl me ta bo le of

en do crie ne af wij king en en huid tu mo ren meer bij oude

die ren voor ko men. Hy po vi ta mi no se C. treedt op door

ge brek aan vol doen de ver se groen ten en fruit of een

drink wa ter sup ple ment of door het voe de ren van te oude

voe der pel lets. Be paal de die ren spe ci aal za ken zijn ge kend

om hun slech te hy gi ëne en hoge in ci den tie van be smet te -

lij ke der ma to sen. Voor al der ma to fy to se en Trixa ca rus

schurft zijn daar te duch ten (Gu a guère, 2002).

Schurft- en vacht mij ten, der ma to fy ten, bac te ri ële der -

ma ti tis, nu tri ti o ne le te kor ten (hy po vi ta mi no se C.) en haar -

bij ten kun nen alle re sul te ren in ge lo ka li seer de, asym me -

tri sche alo pe cie. Endo crie ne aan doe ning en ge ven eer der

een bi la te raal sym me tri sche alo pe cie. Alo pe cia uni ver -

sa lis is een ge ne ti sche alo pe cie (naak te ca via). Bij ziek te

of stress kan er ook meer haar ver lies zijn dan nor maal.
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Schurft ver oor zaakt heel erge pru ri tus, maar der ma to fy -

ten ve roo za ken zel den jeuk. Ery theem kan dif fuus voor -

ko men bij een pa ra si to lo gi sche in fec tie, bij voor beeld bij

ge ge ne ra li seer de T. Ca vi ae-schurft. Ge lo ka li seerd wijst

ery theem meer op een in fec tie met T. men tag rop hy tes. 

In het hier na vol gen de over zicht wordt een po ging ge -

daan om uit dit com plexe beeld de be lang rijk ste ziek te -

oor za ken die in prak tij kom stan dig he den kun nen voor -

ko men, te des til le ren. Aan slui tend wor den pre ven tie en

the ra pie be spro ken. Aang ezien wei nig of geen ge nees -

mid de len ge re gis treerd zijn voor cavia’s, is voor zich tig -

heid ge bo den bij het ge bruik van niet-ge re gis treer de far -

ma ca bij de ca via.

MIJTIN FES TA TIES

Schurft 

Trixa ca rus ca vi ae, Sar cop tes sca biei, No toe dres cati
en No toe dres mu ris

T.  ca vi ae is een sar cop ti for me graaf mijt, ver oor zaakt

schurft en is te vens de meest voor ko men de der ma to se bij

de ca via. De be smet ting ge beurt over we gend door di rect

con tact en soms door een ge con ta mi neer de kooi of bed -

ding (Me re dith, 2001; Har kness en Ya ger, 1990). 

Kli ni sche aca ri o se komt het meest voor bij heel oude of

jonge die ren of vol was sen die ren met een on der lig gen de
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Ta bel 1. Over zicht van de mo ge lij ke dif fe ren ti aal di ag no sen van der ma to lo gi sche aan doe ning en bij de ca via.

Symp toom Dif fe ren ti aal di ag no se    Eti o lo gisch agens/Pat ho lo gie

Pru ri tus Mij ten • Schurft: T. ca vi ae, S. sca biei, N. cati, N. mu ris

• Chi ro dis coi des ca vi ae, Chei le tiel la pa ra si to vo rax

Lui zen • Gli ri co la por cel li

• Gy ro pus ova lis

• Tri me no pon his pi dum

Vlooi en • Cte no cep ha li des fe lis fe lis

Con tact der ma ti tis • Bed ding

Alo pe cie Der ma to fy ten • Trichop hy ton men tag rop hy tes

• Mi cros po rum ca nis

Bac te ri ën • Stap hy lo coc cus spp.

• Di ver sen

Mij ten • De mo dex ca vi ae

Nut ri ti o neel, om ge ving,

ge drag

• Hy po vi ta mi no se C

• Stress, haar bij ten, oor kau wen 

• Endo cri no pa thie: drach tig heids alo pe cie, ova ri ële cysten

• Erfe lij ke alo pe cia uni ver sa lis

Schil fers en kor sten Nut ri ti o neel • Hy po vi ta mi no se C

Bac te rieel • Stap hy lo coc cus au reus

Mij ten • Chei le tiel la pa ra si to vo rax

No du len Bac te ri ën • Po do der ma ti tis / ab ces sen: Stap hy lo coc cus au reus, Co ry ne-

   bac te ri um py o ge nes

• Cer vi ca le lym fa de ni tis: Strep to coc cus zoo e pi de mi cus,Co ry ne-

   bac te ri um pseu do tu ber cu lo sis, Strep to ba cil lus mo ni li for mis

• My co bac te ri ën: M. tu ber cu lo sis, M. bo vis, M. mi cro ti

Ne opla sie • Tricho fol li cu lo ma

• Ande re cys teu ze tu mo ren



ziek te (bij voor beeld hy po vi ta mi no se C) of bij die ren die in

on hy gi ënische om stan dig he den le ven (bui ten be loop) (Har -

kness en Ya ger, 1990).  Asymp to ma ti sche be smet ting komt

re gel ma tig voor. Kli ni sche ziek te kan bij deze ‘dragers/

carriers’ uit ge lokt wor den door stressbe vor de ren de fac to ren 

(dracht en lac ta tie), ma na ge ment ve ran de ring en en -pro ble -

men (Uni ver sité de Liège, 2002; Hen frey, 1993).

De eer ste symp to men van schurft zijn jeuk, ery theem

en mil de alo pe cie, meest al rond de oren en op de kop. Bij

een chro ni sche in fes ta tie ziet men erge alo pe cie, dik ke

geel acht i ge kor sten, ex co ri a ties, liche ni fi ca tie en hy per -

pig men ta tie. De ha ren wor den broos, val len uit en het

dier krabt zich voort du rend. De aang etas te plaat sen zijn

voor al de kop en dor sa le lichaams de len, zo als de nek,

schou ders en rug, maar ook het ab do men en de dij en

(Her mans, 2001; Beck en Wrieg, 1998; Har kness en Ya -

ger, 1990). 

Bij erge in fes ta tie kan het hele lichaam aang etast zijn.

Bij dracht i ge die ren kun nen de foe ti ge re sor beerd wor -

den of kan abor tus op tre den. Soms is er hy pe rest he sie of

ziet men de die ren blin de lings in cir kels rond ren nen en

te gen voor wer pen aan lo pen (Scott et al., 2001). Re gel -

ma tig kan men in die ge val len epi lep ti for me aan val len

waar ne men na zeer he vi ge krab be we ging en, tij dens licha -

me lijk on der zoek of bij de toe die ning van een in jec tie

(Beck en Wrieg, 1998) (Fi guur 1). Een se cun dai re bac te -

ri ële py o der mie wordt vaak aang etrof fen en de aan doe -

ning kan ook de al ge me ne con di tie aan tas ten (Uni ver sité

de Liège, 2002). Door ex tre me ir ri ta tie ont staan let har -

gie, anor exie met pro gres sie ve ver ma ge ring en even tu eel 

sterf te (Scott et al., 2001). T. ca vi ae  kan ook tij de lijk

men sen be smet ten en ver oor zaakt een jeu ken de pa pu lai -

re der ma ti tis op de ar men, dij en en hals. Omdat de trans -

mis sie niet ge mak ke lijk ge beurt, zijn geen ex tra voor zor -

gen no dig bij de be han de ling van aang etas te die ren

(Richard son, 1992).

Enke le an de re schurftmij ten (S. sca biei, N. cati en N. mu -

ris) kun nen spo ra disch cavia’s in fes te ren en een ver ge lijk -

ba re pa tho lo gie ver oor za ken. De schurft, jeuk en der ma ti tis

zijn het dui de lijkst aan we zig op de pin nae, het pla num na sa -

le en dor sum. S. sca biei is een zo önose (Scott et al., 2001;

Brown en Ro sent hal, 1997).

Vacht mij ten  

Chi ro dis coi des ca vi ae (syn. Pseu do schurft), Chey le -
tiel la pa ra si to vo rax

C. ca vi ae zit per ma nent ge fixeerd aan de ba sis van de

ha ren en in fes ta tie is meest al asymp to ma tisch (dra gers).

De hele cy clus speelt zich af op het dier (Gu a guère, 1995).

Bij erge in fes ta ties kan men lum bo sa craal, ab do mi naal

en pe ri ne aal alo pe cie, ery theem en schil fers vin den. De

bij ho ren de pru ri tus is veel min der in tens dan bij schurft

maar kan het nor ma le was ge drag van de die ren toch doen 

toe ne men tot een pa tho lo gisch ni veau (Hu er kamp et al.,

1996) (Fi guur 2). Het meest ty pi sche ver schijn sel is het

“pe per en zout” uit zicht van de vacht (Hen frey, 1993).

Een com pli ce ren de ul ce ra tie ve der ma ti tis komt soms

voor bij deze vacht mij ten (Bour deau, 2000). Spon ta ne

re gres sie van de der ma to se na enk ele we ken is ook ge sig -

na leerd bij erg aang etas te cavia’s (Uni ver sité de Liège,

2002).

         Bij C. Pa ra si to vo rax-in fes ta tie ver to nen de die ren

schil fers, hy pot richo se in ver schil len de gra den en mil de

pru ri tus. Hier is het de rug die aang etast wordt (Me re dith,

2001; Scott et al., 2001).  

Di ag no se van mij ten

De di ag no se van schurft (T. ca vi ae, S. sca biei, N. cati

en  N.  mu ris)  is ge mak ke lijk te stel len aan de hand van

het kli nisch beeld ge com bi neerd met een aan tal die pe

huid af krab sels ter hoog te van de huid let sels. Wan neer

men de af krab sels recht streeks be kijkt on der de mi cro -

scoop, vindt men meest al gro te aan tal len ei e ren en klei -

ne, ron de mijt jes met zuig nap pen op de po ten (Fi guur 3).

Alle schurftmij ten lij ken op el kaar en zijn klei ner dan

vacht mij ten, maar Trixa ca rus heeft de hoog ste in ci den -

tie. Aan een ne ga tief staal wordt KOH (ka li um hy droxi de) 

toe ge voegd voor al eer het her be ke ken wordt (Gu a guère,

2002 ; Bour deau, 2000; Har kness en Ya ger, 1990). Daar na

kan het even tu eel nog verd er aang erijkt wor den met cen -

tri fu ga tief lo ta tie, wat de re sul ta ten veel ver be tert.  Ook

dan is het niet uit ge slo ten dat een af krab sel val sne ga tief

is, maar bij over tui gen de symp to ma to lo gie is een test be -

han de ling toch aan g ewe zen (Hen frey, 1993).  

C.  ca vi ae wordt ge mak ke lijk ge di a gnos ti ceerd door

mid del van trichog ra fie, ta pe strips of al ter na tief met huid af -

krab sels (Gu a guère, 2002) (Fi guur 4). Ook C. pa ra si to vo -

rax wordt op de zelf de ma nier aang etoond (Scott et al.,

2001). Pseu do schurftmij ten zijn lang en dors oven traal

af ge plat (Uni ver sité de Liège, 2002). Met alle tech nie ken

kun nen de vol was sen in di vi du en of ei e ren, die aan de ha -

ren ge fixeerd zit ten, waar ge no men wor den. Via deze ob -

ser va ties kun nen vacht mij ten van schurftmij ten on der -

schei den wor den. 

Be han de ling van mij tin fes ta ties 

De be han de ling van mij ten kan ge beu ren met heel wat

ver schil len de pro duc ten. Vol gens Bour deau (2000) tre -

den  toxi sche ef fec ten op door ab so lu te overd ose ring en

door de snel le ab sorp tie door de dun ne huid. Oplos mid -
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de len kun nen ir ri ta tie ver oor za ken en ook het oplik ken

van het pro duct bij de vacht ver zor ging ver oor zaakt toxi ci -

teit. De ora le toxi sche do sis is la ger. Alle hier na ver mel de

pro duc ten wor den verd er be spro ken in Ta bel 2. 

Het meest ge bruik te pro duct te gen alle mij ten is iver -

mec ti ne on der de vorm van SC-in jec ties; iver mec ti ne via

een to pi caal of een oraal pre pa raat wordt min der ge bruikt.

Vol gens Scott et al. (2001) zijn iver mec ti ne-in jec ties niet

al tijd ef fec tief te gen de vacht mijt C. ca vi ae. In een be -

paal de stu die ver toon de 15% van de die ren ne ven re ac ties 

ten ge vol ge van de in jec ties (lo ka le weef sel ne cro se en

ont ste kings re ac ties), waar schijn lijk door het oplos mid -

del pro py leeng ly col (Man di gers et al., 1993). Men moet

dus re ke ning hou den met de ge bruik te for mu le ring en de

verd un ning van iver mec ti ne en men moet het vo lu me

van de in jec tie be per ken. Een for mu le ring op ba sis van

po ly vi nyl pyr ro li don heeft waar schijn lijk min der ne ven -

wer king en, maar daar over is niet veel prak ti sche in for ma tie
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Fi guur 1. Epi lep ti for me aan val (J. De clercq, 2003). Fi guur 2. Kaal heid door haar bij ten kan hier ge zien wor -
den (J. De clercq, 2003).

Fi guur 3. Trixa ca rus Ca vi ae (Ano ny mous, 2002). Fi guur 4. Chi ro dis coi des ca vi ae (J. De clercq).

Fi guur 5. Gli ri co la por cel li (J. De clercq). Fi guur 6. Gy ro pis ova lis (Ano ny mous, 2002).



ge pu bli ceerd (Man di gers et al., 1993). De ora le pre pa ra ten

zijn vol gens Ship sto ne (1997) niet al tijd werk zaam te gen T.

ca vi ae. Se la mec ti ne werd ge test als een spot-on met ge ma -

tigd suc ces en an de re aver mec ti nen moe ten nog ge ëva -

lueerd wor den (Man di gers et al., 1993).  

Fipro nil spray wordt ge bruikt voor het een ma lig in -

wrij ven van het lichaam en voor de rei ni ging van klei ne

kooi en. Overd ose ring ver mijdt men door het dier nooit

di rect te be spui ten, maar door wat fipro nil op een hand -

schoen te spui ten en de ca via er mee in te wrij ven. In de li te -

ra tuur wor den  er bij cavia’s geen ne ve nef fec ten be schre ven

die wel bij ko nij nen kun nen voor ko men (Beck en Wrieg,

1998). Ami trazdips wor den suc ces vol toe ge past in de

be strij ding van T. ca vi ae (Uni ver sité de Liège, 2002;

Beck en Wrieg, 1998). To pi ca le or ga ni sche fos faat- of

car ba maat es ter poe ders ge schikt voor ge bruik bij de kat,

wor den door een aan tal au teurs als een mo ge lijk heid op -

ge ge ven zo wel voor de be strij ding van T. ca vi ae  als van

C. ca vi ae (Bour deau, 2000; Fehr, 1992), maar in de prak tijk

twij felt men sterk aan de vei lig heid van deze pro duc ten.

Pyrethroï de/py rethri ne sprays en -poe ders die nen hier

voor al voor de om ge vings be han de ling (Beck en Wrieg,

1998), maar er zijn nog to pi ca le sprays/poe ders op de

markt die door een aan tal au teurs ge bruikt wer den (Scott

et al. 2001; Bour deau, 2000; Brown en Ro sent hal, 1997;

Qu e sen ber ry 1994).  De om ge vings sprays be hou den hun 

wer king enk ele we ken door hun spe ci fie ke for mu la tie,

wat een ver hoog de toxi ci teit met zich mee brengt. De

sprays mo gen bo ven dien ze ker niet op de die ren ge bruikt

wor den. Zo wel de car ba maat es ters als de py rethroï den

voor to pi caal ge bruik wor den min der en min der aang era -

den we gens de be schik baar heid van de ho ger be schre -

ven, min der ge vaar lij ke/toxi sche al ter na tie ven. 

Se cun dai re bac te ri ële in fec ties moe ten met de ge schik te

an ti bi o ti ca be han deld wor den (Brown en Ro sent hal, 1997).

In be paal de ge val len mag men ook pred ni so lo ne ge brui ken, 

maar nooit als eer ste keu ze (soms ont staat er bij ge bruik

van pred ni so lo ne een acu te ver slech te ring). Bij con vul -

sies kun nen (N)SAIDS nut tig zijn, om dat de oor zaak van

de aan val len eer der pijn of hy per sen si ti vi teit is (Mal ley,

1995). De die ren krij gen geen vrij bui ten be loop tot ze ge -

ne zen zijn en de kooi moet ge rei nigd wor den na elke be -

han de ling (Beck en Wrieg, 1998). Bij erg zie ke die ren

moet men vi ta mi ne C pa ren te raal of per os sup ple men te -

ren en men moet daar bij al tijd de on der lig gen de ziek ten

en stres sfac to ren aan pak ken. Het is van be lang dat alle

die ren, in clu sief dracht i ge zeug jes en jong en, be han deld

wor den om de in fec tie druk blij vend te ver la gen (Brown

en Ro sent hal, 1997). Aver mec ti nen en fipro nil zijn hier

de bes te keu ze. Ami traz wordt niet aang era den voor

dracht i ge of lac te ren de die ren en de ove ri ge al ter na tie ven 

wor den door hun al ge meen ho ge re toxi ci teit sterk af ge -

ra den. Het her stel be gint ong eveer 3 tot 4 we ken na de

start van de be han de ling (Har kness en Ya ger, 1990).

Door de rol van de om ge vings- en voe dings om stan dig -

he den en het po ten tieel zo önotisch ka rak ter van schurft,

is een goe de voor lich ting voor de ei ge naar van be lang

(Brown en Ro sent hal, 1997).

ANDERE PARASIETEN

Vlooi en

Cte no cep ha li des fe lis fe lis wordt soms aang etrof fen

op cavia’s met een jeuk pro bleem in huis hou dens met

ver schil len de dier soor ten (kat, hond, fret).  Ook vlooi e n -

al ler gie kan voor ko men. De di ag no se ge beurt zo als bij

an de re dier soor ten. De be han de ling (van alle die ren) ge -

beurt met imi da cloprid, fipro nil of se la mec ti ne en de om -

ge ving wordt be han deld met een py rethri ne/py rethroïd

pro duct (Gu a guère, 2002) (Ta bel 2).

Lui zen

Er zijn drie soor ten bijt lui zen ge kend bij de ca via. Gli -

ri co la por cel li  is smal en lang en is de meest voor ko men -

de luis (Fi guur 5), Gy ro pis ova lis is ovaal (Fi guur 6) en

Tri me no pon his pi dum wordt maar zel den ge von den (Scott

et al. 2001; Bour deau, 2000). De mees te die ren zijn asymp -

to ma ti sche dra gers, maar erge be smet ting leidt tot een

ruwe, on ver zorg de vacht vol ne ten, schil fers, kor sten met 

alo pe cie en jeuk, meest al rond de oren en op de romp

(Gu a guère, 1995; Ha mel, 1990).  Bijt lui zen ko men voor -

al voor bij jonge die ren, die ren met ver min der de af weer

en die ren die in slech te om stan dig he den ge huis vest zijn

(Scott et al. 2001). Aang ezien lui zen heel spe cies spe ci -

fiek zijn, wor den ze niet op de mens over ge dra gen (Hu er -

kamp et al., 1996).

De di ag no se ge beurt door ma cro- en mi cros co pi sche vi -

su a li sa tie van de vol was sen lui zen of ne ten. Men kan zoe -

ken met een ver groot glas, de vacht met een ste rie le tan den -

bor stel af bor ste len of haar pluk ken (Hil ly er et al., 1997). 

Iver mec ti ne-in jec ties kun nen ook bij lui zen suc ces vol toe -

ge past wor den (Scott et al. 2001; Brown en Ro sent hal,

1997). Se la mec ti ne, fipro nil en imi da cloprid zijn ef fi ci ënt

te gen lui zen. De vroe ge re al ter na tie ve py rethri nen/py re -

throi den wor den zo als voor mij ten als maar min der aang e -

wend we gens de toxi sche ne ve nef fec ten. De be han de ling

van alle die ren die in con tact ko men met de pa ti ënt en de hy -

gi ëne in de kooi zijn van groot be lang (Gu a guère, 2002 en

1995). Deze far ma ca wor den be spro ken in Ta bel 2. 
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Ta bel 2. Over zicht van ge nees mid de len die ge bruikt kun nen wor den bij de ca via. 

Ge nees mid del Indi ca ties Do sis en toe die nings wij ze Ne ven re ac ties en op mer king en

Anti pa ra si ti ca

Iver mec ti ne Mij ten, lui zen, vlooi en,

my i a sis

SC of PO: 0,2 tot

0,6 mg/kg om de 7 da gen

Pour-on / to pi caal: 1 drup pel

van een 1% oplos sing in pro py -

leeng ly col om de 7 dagen

Weef sel ne cro se en ont ste kings -

re ac ties mo ge lijk door pro py -

leeng ly col 

Iver mec ti ne-in jec ties niet al tijd

ef fec tief bij Chi ro dis coi des.

Oraal pre pa raat niet al tijd werk -

zaam te gen Trixa ca rus

Se la mec ti ne Mij ten, lui zen, vlooi en Spot-on 15mg/kg Ma tig suc ces

Car ba maat es ters/

Car ba ryl 

Pro poxur

Mij ten, lui zen, vlooi en To pi caal, 5% poe der,

1 x /w. be strooi en 

ge du ren de 3 – 4 w.

Moet ge schikt zijn voor

ge bruik bij de kat

Ami traz Mij ten To pi caal, dips: 0,01% - 0,025% 

oplos sing, ie de re week toe die -

nen tot he ling

Alle die ren, in clu sief dracht i ge

zeug jes en jong en, be han de len.

Moei lijk te ge brui ken bij con -

vul sies

Fipro nil spray Mij ten, lui zen, vlooi en To pi caal, be han de ling van alle

die ren

Overd ose ring  ver mij den door

het dier nooit di rect in te spui -

ten, maar in te wrij ven – bij

cavia’s zijn geen ne ve nef fec ten

be kend

Imi da cloprid Lui zen, vlooi en Spot-on  

Py rethro ïde en 

py rethri ne

Mij ten, lui zen, vlooi en Sprays en poe ders voor de om -

ge ving of voor het dier. Sprays

voor om ge ving be hou den hun

wer king enk ele we ken. Pro duc -

ten voor die ren geen re si du e le

ac ti vi teit

Omge vings pro duc ten ze ker niet 

voor be han de ling van de die ren, 

we gens toxi ci teit. Altijd heel

voor zich tig zijn, voor al bij zie ke

of obe se die ren. De pro duc ten

voor be han de ling van die ren

wor den min der en min der aan-

ge ra den we gens toxi ci teit vast -

ge steld o.a. bij de kat

Anti sep ti ca

Po vi do ne jood Po do der ma ti tis, chei li -

tis, my co se

my i a sis

To pi ca le ba den, oplos sing en of

zal ven

Ver dun de oplos sing en (100g /

4,5 l H2O)
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Ge nees mid del Indi ca ties Do sis en toe die nings wij ze Ne ven re ac ties en op mer king en

Chloor hexi di ne Po do der ma ti tis,

chei li tis, my co se

my i a sis

0,5 - 1% chloor hexi di ne oplos -

sing of zal ven 1x/ d. bij my co se 

(tot he ling)

Wa ter stof pe roxi de 

H2O2

My i a sis, chei li tis To pi caal, 3% oplos sing Helpt lar ven en kor sten te ver -

wij de ren + voor komt anaë ro be

in fec ties

Anti bi o ti ca

Enrof loxa ci ne Po do der ma ti tis, ab ces -

sen 

eer ste keu ze bij Pas teu -

rel la

PO, 10 mg / kg / 12 u min stens

7 – 10 da gen

Bij po do der ma ti tis: enk el bij

mil de ge val len, na chi rur gi sche

the ra pie en bij het voor ko men

van re ci die ven en sep ti ke mie ën

Ami no gly co si den Heel ef fi ci ënt te gen

Stap hy lo coc cus

SC, IM en IV

10 – 20 mg / kg / dag

Min der ef fi ci ënt te gen Strep to -

coc cus en ana ëroben, dus bij

ab ces sen (ana ërobe om stan dig -

he den); ne fro toxisch (dus al tijd

goed hy dra te ren); po ten tieel

oto toxisch

Met ro ni da zo le Bij ana ërobe in fec ties PO, 10 – 40 mg / kg / 12 – 24u.

Sul fo na mi de – tri -

met hoprim

Bac te ri ële huid aan doe -

ning en

§ Sul fa me tha zi ne – tri met ho -

prim PO: 166 – 517 mg/l in

drink wa ter

§ Sul fa di a zi ne-tri met hoprim

SC: 30 mg / kg / dag

§ Sul fa met hoxa zo le – tri me-

thoprim PO: 15 mg / kg / 12u

Breed spec trum com bi na tie, hy -

dra ta tie moet goed ge con tro -

leerd wor den en goed do se ren,

an ders crys tal lu ria

Tet ra cy cli nen Bac te ri ële huid aan doe -

ning en

§ Doxy cy cli ne IM of PO:

5 – 10 mg / kg / dag

§ Tet ra cy cli ne SC of PO:

10 – 20 mg / kg / 12u

§ Oxy te tra cy cli ne IM:

5mg / kg / 12u

Breed spec trum an ti bi o ti ca,

ver oor za ken soms een mil de

dys bac te ri o se

Ce fa los po ri nen,

pe ni cil li nen, ma -

cro li den en lin co -

sa mi den

Bac te ri ële huid aandoe-

ning en

Soms ce fa lo ri di ne of ce fa lexi ne

15 – 25 mg / kg / dag SC 

Alle toxisch, ze ker in dien ze

oraal ge ge ven wor den

Anti my co ti ca

Enil co na zo le Der ma toy to se To pi caal dips we ke lijks tot he -

ling 

0,2% oplos sing 1-2 x / w. tot de 

lae sies verd we nen zijn

He pa to toxisch wan neer in-

ge slikt wordt

Dus le ver pro ble men zijn con -

tra-in di ca tief voor ge bruik
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Ge nees mid del Indi ca ties Do sis en toe die nings wij ze Ne ven re ac ties en op mer king en

Mi co na zo le zalf Der ma to fy to se To pi caal

2%,  1x / dag, tot de lae sies

verd we nen zijn, min stens ge du -

ren de  2-4 w.

Ke to co na zo le Der ma to fy to se PO

10-40 mg / kg SID ge du ren de

2-3 w.

Vei lig bij dracht i ge die ren vol -

gens som mi ge au teurs, Zou te -

ra to geen kun nen zijn zo als bij

kat

Itra co na zo le Der ma to fy to se 10 mg / kg / dag ge du ren de 4 w. Te ra to geen, he pa to toxisch po -

ten tieel, maar waar schijn lijk het 

vei lig ste al ter na tief 

Gri se o ful vi ne Der ma to fy to se 25-100 mg/kg/d PO tot he ling Vei lig voor jong en

Niet bij dracht i ge die ren, mo ge -

lijk he pa to toxisch, GI 

pro ble men zo als bij an de re

dier soor ten

Di ver se

HCG Ova ri ële cys ten 1000 USP om de 7-10 da gen Tij de lijk suc ces

Ova ri o hys te rec to mie 

aang ewe zen

Fi guur 7. Po do der ma tis (J. De clercq, 2003). Fi guur 8. Der ma to fy to se met ring vor mi ge alo pe cie, ery -
theem, schil fers, kor sten en ero sies (J. De clercq).

Fi guur 10. Tricho fol li cu lo ma (J. De clercq).Fi guur 9. Der ma to fy to se met ge ge ne ra li seer de, kor sti ge
der ma ti tis (J. De clercq, 2003).



My i a sen

Vlie gen lar ven kun nen voor ko men bij cavia’s en kun -

nen een be lang rij ke oor zaak van ziek te en sterf te zijn. De

ei tjes wor den ge de po neerd op de be vuil de huid. Ente ri -

tis, in con ti nen tie, won den, py o der mie, hy pers ali va tie,

tand pro ble men, epi fo ra, al ge me ne zwak te en slech te hy -

gi ëne zijn pre dis po ne rend (Scarff, 1994). Het aang etas te

lichaams ge bied wordt ge scho ren en de lar ven wor den

ma nu eel ver wij derd, even tu eel met be hulp van een con -

tac tin sec ti ci de of wa ter stof pe roxi de. Ver der kan iver -

mec ti ne SC ing espo ten wor den (Fehr, 1992). De me di ca -

tie wordt verd er be spro ken in Ta bel 2. De won de wordt

schoon en droog ge hou den en met een an ti bi o ti ca be vat -

ten de crème be han deld. De prog no se is re de lijk wan neer

my i a se snel en ag res sief be han deld wordt (Richard son,

1992). Cavia’s zijn min der ge voe lig voor een toxi sche

shock dan ko nij nen, maar eens de lar ven in de lichaams -

hol ten zijn bin neng edrong en, is de prog no se heel slecht.

De ei ge naar moet goed ge ïnformeerd wor den aang aan de

een goe de hy gi ëne en de da ge lijk se con tro le van de dier -

tjes in de zo mer (Scarff, 1994). 

BACTERIËLE INFECTIES

Abces sen  en cer vi ca le lym fa de ni tis 

Abces sen zijn een be lang rij ke ver schij nings vorm van

bac te ri ële der ma ti tis. Ze zijn di kwijls ge as so cieerd met

tand pro ble men, een on der lig gen de sys te mi sche ziek te,

bijt won den, on hy gi ënische om stan dig he den of vreem de

voor wer pen (plan ten de len). Kli nisch vindt men de har de

no du len meest al op de kop of de po ten (een vorm van po -

do der ma ti tis). De pus is meest al geel groen, stink end of

kaas ach tig. Alge me ne symp to men kun nen voor ko men

(Gu a guère, 2002). Ver schil len de kie men kun nen uit ab ces -

sen ge ïsoleerd wor den: Stap hy lo coc cus au reus, Strep to coc -

cus zoo e pi de mi cus, Strep to coc cus py o ge nes, Pas teu rel la

mul to ci da, Bor de tel la bron chi sep ti ca, Arca no bac te ri um

py o ge nes, Strep to ba cil lus mo ni li for mis, Yer si nia pseu -

do-tu ber cu lo sis en Co ry ne bac te ri um kut sche ri (Scott et

al. 2001 ; Mal ley, 1995). Veel van de be trok ken kie men

kun nen pa tho geen zijn voor de mens (Gu a guère, 2002).

Lym fa de ni tis is een veel voor ko men de ab ces vorm bij

de ca via die meest al ver oor zaakt wordt door S. zoo e pi de -

mi cus en soms door S. mo ni li for mis. S. zoo e pi de mi cus

komt voor in de con junc ti vae en de neus hol te van cavia’s. 

Wan neer de ora le mu co sa be scha digd wordt, bij voor beeld

bij tand pro ble men, kun nen de kie men bin nen dring en en via 

de lym fe ba nen naar de sub man di bu lai re lym fe kno pen mi -

gre ren waar ze ab ce da tie ver oor za ken. Stress ver hoogt de

vat baar heid voor in fec tie (Hil ly er et al., 1997). Kli nisch

pre sen teert de aan doe ning zich als een pu ru len te, bac te ri ële

lym fa de ni tis. De die ren heb ben op ge zet te lym fe kno pen die

niet pijn lijk zijn en die meest al een dik ke ab ces wand en een

dik ke, pu ru len te, wit ge le in houd heb ben (Qu e sen ber ry,

1994). Er zijn di kwijls geen bij ko men de symp to men maar 

soms ont staat er sep sis of pneu mo nie (Hil ly er et al.,

1997). Een hoge mor ta li teit kan dan op tre den en bij au -

top sie wor den er ab ces sen in ver schil len de or ga nen te -

rug ge von den (Qu e sen ber ry, 1994)  

Het kli nisch on der zoek le vert al gauw de di ag no se

‘abces/lymfadenitis’, maar een eti o lo gi sche di ag no se door

mid del van af druk pre pa raat jes, gram kleu ring en en de cul -

tuur van de pu ru len te uit vloei is meest al ver eist om deze ge -

val len suc ces vol te be han de len en zelfs dan is de prog no se

ge re ser veerd (Bour deau, 2000; Hil ly er et al., 1997). 

De ab ces sen ope ra tief com pleet ver wij de ren is de bes te

the ra pie (Hil ly er et al., 1997).  Wan neer dit niet mo ge lijk

blijkt, kan men de ab ces sen ope nen, cu ret te ren en drai ne -

ren door min stens 2-3 maal per dag over vloe dig te spoe -

len met bij voor beeld chlor hexi di ne of po vi do ne-io di ne

tot de die ren ge ne zen zijn, en even tu eel door bij ko mend

te de sin fec te ren met wa ter stof pe roxi de en to pi ca le an ti -

mi cro bi ële stof fen (Bour deau, 2000; Mes son nier, 1998).

In heel mil de ge val len kan de pa ti ënt ge ne zen met enk el

pa ren ter ale an ti bi o ti ca, maar ook na een chi rur gi sche the -

ra pie moet de ca via min stens 7-10 da gen an ti bi o ti ca toe -

ge diend krij gen (Qu e sen ber ry, 1994). Dit helpt bij het

voor ko men van re ci die ven en sep ti ke mie ën (Gu a guère,

1995). Er moet daar bij steeds re ke ning ge hou den wor den 

met de ge voe lig heid van de darm flo ra voor meer de re be -

lang rij ke an ti bi o ti ca: de in di rec te an ti bi o ti cum toxi ci teit

van pe ni cil li nen/ beta-lac tams, lin co sa mi den, ma cro li -

den, ba ci tra ci ne. De di ver se an ti bi o ti ca die wel of niet

bruik baar zijn bij cavia’s, wor den verd er be spro ken in 

Ta bel 2 (Bour deau, 2000; Göbel , 1999; Ty nes, 1998; Hen -

frey, 1993). Aang etas te die ren wor den het best ge ïsoleerd 

tot de ab ces sen ge heeld zijn. De pre ven tie be staat uit een

hy gi ënische, stressvrije om ge ving en een goed dieet met

vol doen de vi ta mi ne C (Hil ly er et al., 1997).   

Po do der ma ti tis

De pre dis po ne ren de fac to ren voor po do der ma ti tis zijn

trau ma, een slech te hy gi ëne, obe si tas, een te kort aan be -

we ging, ou der dom en een vi ta mi ne C-te kort of vet zuur -

de fi ci ëntie en elke ver zwak ken de ziek te (Scott et al.

2001; Wa sel, 2001; Ha mel, 1990). Po do der ma ti tis houdt

pijn lij ke hak ken, plan tai re ul ce ra ties, voet zool ab ces sen

of klomp voe ten in en be gint met ery theem en hy per ke ra -

to se ge volgd door pijn lijk oe deem, zwel ling en ul ce ra tie

van de voet zo len (Fehr, 1992) (Fi guur 7). Door een se -

cun dai re in fec tie ont staan er et te ri ge ab ces sen die kun -
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nen re sul te ren in kor sten, bloe ding en, gra nu lo men en ne -

cro se (Mes son nier, 1998). Bij ko mend kun nen zich een

na gel dis tor sie en in flam ma toi re lym fa de no pa thie ont wik -

ke len. Bij chro ni sche ge val len ont wik kelt het dier door de

voort du ren de an ti ge ne en in flam ma toi re sti mu la tie os te o -

my e li tis en amy lo ïdose van de in wen di ge or ga nen (Hu er -

kamp, et al.,1996; Brown en Ro sent hal, 1997; Qu e sen ber -

ry, 1994).  

De di ag no se wordt ge steld aan de hand van de ty pi sche

let sels (Hil ly er et al., 1997). De prog no se van po do der -

ma ti tis bij de ca via is al tijd ge re ser veerd tot ong un stig,

ze ker wan neer de die ren met ge vor der de let sels aan g ebo den

wor den. De be han de ling blijft di kwijls zon der suc ces en

de chro ni sche in fec tie blijft vaak aan we zig (Wa sel, 2001;

Gu a guère, 1995).  

Min der erge ge val len wor den be han deld door ve ran de -

ring en in het ma na ge ment door te voe ren en door da ge lijk se

to pi ca le an ti sep ti sche ba den met po vi do ne jood of chloor -

hexi di ne te ge ven (Mes son nier, 1998;  Hu er kamp, et

al.,1996). Even tu eel kan men over tol lig hoorn ver wij de ren

met een vijl of een schaar (Fehr, 1992). Ver der wor den an ti -

bi o ti sche, be scher men de en epi the li se ren de zal ven ge -

bruikt (Scott et al. 2001; Ty nes, 1998).  

Bij uit ge brei de in fec ties zijn naast deze lo ka le be han de -

ling al tijd sys te mi sche an ti bi o ti ca en even tu eel chi rur gie

aang ewe zen. Aang era den an ti bi o ti ca zijn niet-toxi sche

an ti bi o ti ca, zo als tri met hoprim-sul fa met hoxa zo le/sul fa -

di a zi ne, en rof loxa ci ne en gen ta mi ci ne (Ty nes, 1998; 

Hu er kamp, et al.,1996) (Ta bel 2). Vi ta mi ne C kan ge sup -

ple men teerd wor den om de wond he ling te be vor de ren

(be hoef te bij zie ke die ren: 50 mg/kg/dag).

Het ver wij de ren van chi rur gisch de bris heeft niet al -

tijd het ge wen ste re sul taat door de slech te gra nu la tie en

epi the li sa tie op de plaats van het de bris. Abces sen kun -

nen ge o pend wor den maar gra nu lo men zijn moei lijk te

be han de len. Als men be sluit tot ex ci sie van de gra nu lo men

ge beurt de na be han de ling on der ver band (Ha mel, 1990).

Wan neer de toe stand van één poot uit zicht loos is kan een

am pu ta tie over wo gen wor den om zo de verd ere ont wik -

ke ling tot amy lo ïdvorming te gen te gaan (Hu er kamp et

al.,1996).

Po do der ma ti tis kan ver me den of ver hol pen wor den

door een op ti ma le hy gi ëne en re gel ma ti ge voet ver zor -

ging, een da ge lijk se rei ni ging van de kooi tot de ul ce ra

ge heeld zijn en een zach te en dro ge bed ding, bij voor -

beeld hand doe ken of een dik pak kran ten dat ge re geld

ver verst wordt. Ver der is een ge lei de lij ke diee taan pas -

sing ook nut tig. Het vet zuur- en vi ta mi ne ge hal te in het

dieet moet ge op ti ma li seerd wor den (Wa sel, 2001; Mes -

son nier, 1998; Mal ley 1995).  

DERMATOFYTEN

Der ma to fy to se wordt bij cavia’s prak tisch al tijd ver -

oor zaakt door T. men tag rop hy tes of M. ca nis. Ande re

der ma to fy ten zijn zeld zaam (Gu a guère, 2002). Ri si co -

fac to ren zijn een jonge leef tijd, een on hy gi ënische huis -

ves ting en krab ben en schu ren (Bu er gelt, 2000; Van Cut -

sem en Rochet te, 1991). Ook stof wis se lings stoor nis sen

en stress (door voe ding, trans port bij ver koop, of dracht)

kun nen de ziek te be vor de ren (Hu er kamp et al.,1996). Er

ko men veel asymp to ma ti sche in fec ties voor en deze die -

ren kun nen tot een jaar lang spo res dra gen (Scott et al.

2001; Van Geel et al., 2000; Ha mel, 1990). Aang etas te

cavia’s ver to nen ring vor mi ge alo pe cie met ery theem, schil -

fers, kor sten en ero sies (Fi guur 8). Der ma to fy to se be gint

meest al op de kop en kan zich uit brei den naar de romp en

po ten en ge ge ne ra li seer de kor sti ge der ma ti tis ver oor za ken

(Gu a guère, 2002; Qu e sen ber ry, 1994; Bur ke, 1992a)

(Fi guur 9). Dit ver oor zaakt meest al geen of mil de pru ri -

tus. Bij een com pli ce ren de bac te ri ële in fec tie ver to nen de 

die ren een meer in flam ma toir ziek te beeld ge ka rak te ri -

seerd door ery theem, fol li cu lai re pa pels, pus tu les, kor -

sten en er ge re jeuk (Scott et al. 2001; Ha mel, 1990). In

het erg ste ge val wordt de al ge me ne conditie aang etast en

ver ma gert het dier. Der ma to fy to se is een zo önose en

komt voor al bij kin de ren voor (Richard son, 1992).

De di ag no se van tricho fy tie en mi cros po rie wordt ge -

steld aan de hand van de symp to men, aang evuld met een

di rect mi cros co pisch on der zoek van aang etas te ha ren en

na gels of af krab sels en een schim mel cul tuur (Gu a guère,

2002 ). De mees te iso la ten be ho ren tot het ge nus Trichop hy -

ton en ge ven dus een ne ga tie ve uit slag bij een on der zoek

met de Wood se lamp (Bur ke, 1992). De ha ren en schil -

fers voor cul tuur wor den ge mak ke lijk be ko men door met 

een ste rie le tan den bor stel de vacht te bor ste len (Mes son -

nier, 1998).  Bu er gelt (2000), Mes son nier (1998) en Bur ke

(1992a en b) zien bi op sie als een even tu e le mo ge lijk heid

om de de fi ni tie ve di ag no se van der ma to fy tie te kun nen

stel len. 

De the ra pie be gint met het sche ren van de aang etas te

lichaams ge bie den. Men neemt hier bij voor zor gen om

zo önose te voor ko men. Bij mil de of lo ka le in fec ties wor -

den met re de lijk suc ces da ge lijks to pi ca le an ti my co ti ca

(zalf, dips) ge du ren de 2-4 we ken aang ebracht(Scott et al.

2001; Bu er gelt, 2000). Een sys te mi sche the ra pie ge beurt

met ora le gri se o ful vi ne of ke to co na zo le/ it ra co na zo le tot een

paar we ken na dat de let sels verd we nen zijn of tot een ne -

ga tie ve cul tuur ver kre gen wordt (Whi te en Van de nab bee le,

2005; Wa sel, 2001; Bu er gelt, 2000; Bour deau, 2000;

Bur ke, 1992a). Zie ke die ren moe ten ge ïsoleerd en apart

ver zorgd wor den. Deze my co sen zijn heel be smet te lijk

en er zijn veel dra gers dus moe ten alle in-con tact die ren
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ook be han deld wor den. De kooi en de om ge ving moe ten

ge rei nigd en ge de sin fec teerd wor den (spray, rook kaars)

en de bed ding moet re gel ma tig ver verst wor den (Bu er -

gelt, 2000; Van Cut sem en Rochet te, 1991). Sup ple men -

ta tie van vi ta mi ne C is aang ewe zen (Richard son, 1992)

(Ta bel 2).  

TRICHOFOLLICULOMEN EN ANDERE CYS TEUZE
TUMOREN

 Het tricho fol li cu lo ma is de meest voor ko men de huid -

tu mor. Kli nisch ziet men een so li tai re no du le, di kwijls in

de dor so lum ba le re gio. Het gaat om po ly cys teu ze tu mo -

ren die een wit tot geel grijs, ca seus ma te ri aal be vat ten.

Soms be zit ten ze een cen tra le po rus die de cys te met het

huid op pervlak ver bindt (Gu a guère, 2002) (Fi guur 10).

Tricho fol licu loma’s wor den be schouwd als een type ba -

saal cel epi the li o ma dat ont staat uit af wij ken de haar fol li kels.

Ze me ta sta se ren zel den maar kun nen wel se cun dair ge ïn -

fec teerd wor den (Qu e sen ber ry, 1994). Het tricho- epi the -

li o ma en het talg klie ra de no ma zijn ook be nig ne tu mo ren

met een ty pisch cys teus voor ko men. Ze kun nen se bum,

haar en ke ra ti ne be vat ten. Het as pi re ren van talg ach tig

ma te ri aal uit een cu ta ne mas sa sug ge reert de aan we zig -

heid van één van deze tu mo ren (Hil ly er et al., 1997). De

be han de ling be staat uit een chi rur gi sche ex ci sie en de ui -

tein de lij ke di ag no se wordt ge steld aan de hand van his -

top atho lo gisch on der zoek (Gu a guère, 2002). Cavia’s

heb ben een re de lijk los se huid op de rug en de ex ci sie valt 

dus meest al goed mee (Hil ly er et al., 1997).

ANDERE OOR ZA KEN VAN DER MA TO SEN

Enke le spe cies spe ci fie ke aan doe ning en moe ten in aan -

mer king ge no men wor den bij het on der zoek van huid pro -

ble men bij cavia’s.

Chei li tis

Chei li tis pre sen teert zich als een kor sti ge, hy per ke ra -

to ti sche of ec ze ma teu ze ont ste king van de lip pen en de

mond hoe ken en  vormt een mul ti fac to rieel pro bleem. De

meest ge von den oor zaak is Stap hy lo coc cus au reus, maar

re cent heeft men ook een pok ken vi rus en Can di da al bi -

cans ge ïsoleerd uit de lae sies (Mig non et al., 2002; Scott

et al., 2001; Brown en Ro sent hal, 1997; Mal ley, 1995;

Richard son, 1992).

Vet zuur- en vi ta mi ne te kort (vi ta mi nen C en A), het

voe de ren van bie ten en ap pels (zure voe der be stand de len),

ruw stro/bed ding, tand aan doe ning en en be scha dig de drink -

fles sen wer ken pre dis po ne rend (Wa sel, 2001; Me re dith,

2001; Brown en Ro sent hal, 1997; Richard son, 1992). De 

al ge me ne con di tie van het dier blijft meest al goed. De be -

han de ling be gint met ve ran de ring en in de huis ves ting en

voe ding. Pro fy lac tisch en the ra peu tisch kan men wor tels

of groe ne bla de ren, ver ma len zon ne bloem pit ten of lijn -

zaad (1 thee le pel / dag) en vi ta mi ne C sup ple men te ren

(Wa sel, 2001).  De let sels wor den zacht jes ge rei nigd met

3% H2O2, 0,5% chloor hexi di ne of po vi do ne jood (Mal ley, 

1995). Lo ka le be han de ling en met zal ven zijn ook mo ge -

lijk (Scott et al., 2001). Anti bi o ti ca en azo le pre pa ra ten

kun nen sys te misch of to pi caal ge bruikt wor den (Her -

mans, 2001).

Hy po vi ta mi no se C

Hy po vi ta mi no se C is het be lang rijk ste nu tri ti o neel

pro bleem bij de ca via. Ge zon de cavia’s heb ben een ab so -

lu te di ëtaire be hoef te aan vi ta mi ne C van 10 mg/kg/dag

tot 30 mg/kg/dag bij dracht i ge vrouw tjes. De vi ta mi ne

C-be hoef te van zie ke die ren neemt toe tot 50 mg/kg/dag.

De bes te ma nier om te kor ten te voor ko men, is het da ge -

lijks te sup ple men te ren via ver se blad groen ten en fruit of

een drink wa ter sup ple ment (200- 400 mg/l) dat elke dag

ver verst wordt (Ty nes, 1998 ; Mes son nier, 1998; Brown

en Ro sent hal, 1997). Een di ëtair te kort aan vi ta mi ne C of

anor exie zal snel lei den tot symp to men. De vroe ge te ke -

nen zijn di kwijls der ma to lo gisch. De die ren ver to nen een 

ruwe vacht en schil fe ring van de oor schel pen (Hu er kamp

et al., 1996). Ver der wor den ook pe techi ën, ec chy mo sen

en he ma to men vast ge steld (Gu a guère, 1995). Hy po vi -

ta mi no se C ver oor zaakt een ver traag de wond he ling, se -

borrhoea sic ca (Mal ley, 1995), zelf trau ma, af wij king en

in bind weef sel, pijn lij ke en ge zwol len ge wrich ten, he mor -

ra gie ën rond de ge wrich ten, dys fa gie, los se tan den, te lange

mo la ren, ma loc clu sie, anor exie, di ar ree, ge wichts ver lies,

soms chro ni sche maar mil de symp to men van de bo ven ste

adem ha lings we gen of oog vloei (Brown en Ro sent hal,

1997) en ten slot te spon ta ne frac tu ren met slech te cal lus vor -

ming bij jonge die ren (Wa sel, 2001).

Dracht alo pe cie

Het meest voor ko men de en do crien pro bleem bij de ca -

via is de dracht alo pe cie. Tij dens de dracht is er een ver laagd

ana bo lis me van de ma ter na le huid. De haar pro duc tie wordt

ook hor mo naal be ïnvloed: door stij gen de oe stro geen spie -

gels (laat ste 4-5 we ken) wordt de haar groei ge remd. Ge -

du ren de de eer ste vier weken post par tum wor den de

oude ha ren uit de fol li kels verd re ven. Hier uit re sul teert

di kwijls een bi la te raal sym me tri sche, niet-jeu ken de haar -

uit val op de flank en, na me lijk het post par tum ef flu vi um.

Het komt meest al voor bij mul ti pa re zeug jes waar mee

heel in ten sief ge kweekt wordt. De aan doe ning kan er ger
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wor den door haar bij ten de jong en (Hu er kamp et al.,

1996). De di ag no se wordt ge steld aan de hand van de

anam ne se (dracht, par tus, kweek pro gram ma) (Me re dith, 

2001). Wan neer er niet di rect verd er ge kweekt wordt, zal

de vacht bin nen de 3-4 we ken spon taan her steld zijn (Hu -

er kamp et al., 1996). Alo pe cie komt soms ook voor bij

pas ge speen de jong en (Hil ly er et al., 1997; Mal ley, 1995;

Gu a guère, 1995). Dit is een voor bij gaand fe no meen

waar bij de fy si o lo gi sche vacht wis se ling re sul teert in een

tij de lijk verd und haar kleed. Een verd un de vacht vóór het

spe nen kan ook voor ko men door een overd re ven was ge -

drag van de moe der of in gro te, niet zo goed ge voe de nes -

ten (Hu er kamp et al., 1996).

Flank alo pe cie door ova ri ële cys ten

Deze aan doe ning komt heel veel voor bij ou de re

vrouw tjes. De exac te eti o lo gie is nog on be kend (even tu eel

door oe stro ge ne sub stan ties in hooi). Aan vank elijk zijn

de klei ne cys ten asymp to ma tisch maar er ont staan een dui -

de lij ke om vangs toe na me van het ab do men, in fer ti li teit en

een bi la te ra le flank alo pe cie door hor mo na le ac ti vi teit.

De cys ten wor den pijn lijk, ver oor za ken adem ha lings -

moei lijk he den en gaan re gel ma tig ge paard met baar moe -

der pro ble men (en do me tri tis of tu mo ren) (Me re dith, 2001;

Hen frey, 1993). De di ag no se is ge ba seerd op de anam ne -

se en op buik pal pa tie. De meest al bi la te ra le cys ten wor -

den heel groot en zijn dan dui de lijk voel baar (Wa sel,

2001). Ver der kun nen ra di og ra fie en echog ra fie ook nut -

tig zijn. Als the ra pie is ova ri o hys te rec to mie aan te ra den.

Per cu ta ne drai na ge van de cys ten en in jec ties van hu -

maan cho ri o nic go na dot ro pi ne (hCG) om de cys ten te

doen ovu le ren, zou den het pro bleem tij de lijk on der con -

tro le kun nen hou den (Me re dith, 2001) (Ta bel 2).

Ge drag

Vacht bij ten en oor bij ten zijn ge as so cieerd met een ve -

zel te kort, stress of over be vol king (Me re dith, 2001). Het

pro bleem komt meer voor bij la bo ra to ri um die ren dan bij

groe pen cavia’s die als huis dier ge hou den wor den. De

let sels wor den meest al door een an der, do mi nan ter dier

toe ge bracht (Hil ly er et al., 1997;  Qu e sen ber ry, 1994). Ty -

pisch zijn plaat sen met on re gel ma tig, traps ge wijs kort ge be -

ten ha ren op de rug, flank en, tho rax en de kop  (Hu er kamp et

al., 1996). De on der lig gen de huid is niet ont sto ken en

jeukt niet (Hil ly er et al., 1997). Op de oren kan men

knob be li ge lit te kens vin den (Fehr, 1992). Men kan het

eu vel ver hel pen door de do mi nan te die ren uit de groep te

ha len. De ver wij de ring van een aang etast dier zal wei nig

ef fect heb ben, want het ge drag van de do mi nan te bij ter

zal zich dan ge woon rich ten op een an der on der ge schikt

dier (Scarff, 1994). Een bac te ri ële in fec tie kan de di ag no -

se en be han de ling van deze ge val len iets moei lij ker

ma ken (Hen frey, 1993).  Ander zijds be staat er ook au to -

mu ti la tie. Hier wor den enk el de door het dier be reik ba re

lichaams de len kaal ge be ten; de kop, nek en schou ders

blij ven dus ge spaard (Fehr, 1992). Dit ver schijn sel kan

een ge volg zijn van ver ve ling en wordt ge ken merkt door

flank alo pe cie. Hooi, ruw ve zel of kauw speel goed bie den

een oplos sing (Hil ly er et al., 1997; Qu e sen ber ry, 1994).

Er be staat bij knaag die ren een spo ra di sche en ma ti ge

fy si o lo gi sche jeuk die ver ward kan wor den met “ech te”

huid pro ble men, zo als aca ri o se (Gu a guère, 2002).
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