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Lees meer over de degoes 
Basisinfo over de degoes 
 

De degoe, komt net als de cavia, oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. 

Vroeger werden ze wel voor onderzoek gehouden, maar later werden 

ze vooral populair als huisdier. Let op: in Nederland stond de degoe in 

2015 niet op de positief-lijst ofwel de huisdierenlijst. Dat betekent dat 

het niet de bedoeling is ze als huisdieren te houden. Niet alle dieren 

staan al op de lijst omdat van sommige overnieuw moet worden 

bepaald of ze als huisdier geschikt zijn. Wil je een degoe als huisdier? 

Informeer dan eerst naar de huidige stand van zaken. 

De degoe is een groepsdier en moet niet alleen gehouden worden. 

Degoes zien er een beetje uit als ratjes, maar hun staart is hariger en ze 

zijn niet aan de rat verwant. Ze zijn familie van de cavia. 

Degoes houden niet van knuffelen maar zijn wel heel slim 

en spelen graag. Ze bijten uit nieuwsgierigheid. Ook in je 

vingers als ze die interessant vinden. Daarom staat er bij de 

kinderboerderij een bordje bij dat je op moet passen voor 

je vingers. Degoes zijn over het algemeen zeker niet 

kwaadwillend. 

Een degoe leeft gemiddeld zes tot acht jaar. Dieren in het 

wild leven vaak korter dan in gevangenschap. Voor de 

degoe gaat dit echter niet op. Die leeft in het wild even 

lang.  

Degoes zijn zeer nieuwsgierig en vooral overdag actief. Ze 

doen tussendoor een dutje. ’s Nachts doen ze graag ook 

dutjes en ze zijn tot in de late uurtjes bezig. Niet zo handig 

in je slaapkamer dus. Het zijn ook echte knaagdieren en hun tanden groeien door. Goed gezond hout is 

dus zeer belangrijk voor ze. Door een plastic kooi knagen ze heen. 

 

De degoes op de kinderboerderij  
 

Kom maar eens kijken naar de degoes op Kinderboerderij Geldrop. Ze zijn door Stichting 

AAP bij ons gebracht. Stichting AAP had ze opgevangen toen een meneer of mevrouw 

bij wie ze thuis zaten er niet meer voor kon zorgen. Dat gebeurt helaas wel vaker. De 

degoes op de kinderboerderij hebben een groot hok met speeltjes en vers zand om in 

te rollen. Dat is goed voor hun vacht. Deze degoes mogen hier de rest van hun leven 

blijven wonen. 
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Leuke weetjes 
 

Wist je dat… 

…degoes graag in fijn zand rollen? Dat houdt hun vacht gezond. 

…degoes heel gevoelige zijn voor stof? Daar kunnen hun longen niet goed tegen. 

…de tanden van degoes oranje zijn? Als ze wit zijn, hebben ze een mondziekte. Oranje is dus de normale 

kleur voor de tanden van dit knaagdier. 

…mannetjes degoes mee kunnen helpen met de verzorging van de jongen? Om ze warm te houden gaan 

de mannetjes er bijvoorbeeld net als de vrouwtjes tegenaan of bovenop liggen.  

 

 


