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NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN)  

  
 

Toepassingsgebied: Degoe 

 
I  Algemeen 

 
 

Uiterlijk : 

 
Degoes zijn knaagdieren en behoren tot de schijnratten. De latijnse naam is Octodon 

degus. 
Het uiterlijk zit tussen een rat/muis en hamster in, maar dan met grotere oren. Ze zijn 

overigens meer verwant aan cavia’s dan aan de rat of muis. Het gewicht ligt tussen  170 
en 350 gram. 

Ze hebben een wisselend bioritme. Degoes zijn dag- en nachtactief en doen uitsluitend 

hazenslaapjes. Hun oorspronkelijke biotoop is het Andesgebergte. In hun actieve perioden 
badderen zij zich in vulkaanas en gaan zij op zoek naar eten. In hun niet-actieve perioden 

houden zij zich schuil in rotsspleten. In het wild leven ze in familieverband samen in 
groepen die soms tien dieren groot zijn 

Degoes worden in gevangenschap gemiddeld 5-8 jaar oud, met uitschieters tot soms wel 

10 jaar. 
 

 
 

II. Voeding: 

 
Het menu van de degoe is schraal (dorre bladeren, boomwortels, grassen, takjes, etc.). 

Voor de degoe als huisdier zijn tegenwoordig speciale pellets (geperste bruine staafjes) 
beschikbaar. Ook chinchillavoer voldoet. Gemengd voer wordt afgeraden. Hierdoor gaan de 

dieren selectief (lees: te vet en vooral te zoet) eten, waardoor zij niet binnen krijgen wat 
zij nodig hebben. Voerwisselingen dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Degoes 

hebben een uiterst gevoelig darmstelsel. Hooi vormt het belangrijkste bestanddeel van hun 

menu. Water kan het best worden verstrekt in een glazen fles met glazen tuit of in een 
afgeschermd kunststof flesje met druppelstop. Als extraatje komen rozenbottels en diverse 

gedroogde kruiden in aanmerking. Pas op met rozijnen! 
 

 

 
III. Huisvesting:  

 
Een grote, knaagbestendige kooi, bijvoorkeur gemaakt van metalen profielen en 

nertsengaas en voorzien van diverse plateaus. Degoes moeten kunnen klimmen, klauteren 
en springen, niet alleen in de hoogte, maar vooral ook in de breedte en de diepte. Verder 

stevige boomtakken, zowel om op te klimmen als aan te knagen en een of meer 

schutplekken (slaaphuisjes van hout of steen). Plastic is taboe. Zorg voor voldoende 
ventilatie in de kooi: dus niet rondom (plexi)glas! Als bodembedekking komt o.a. zand, 

houtvezel, beukensnippers en gehakseld vlas in aanmerking. Een zandbad (grote kom met 
speciaal (chinchilla)zand), is een must en dient de hele dag ter beschikking te staan. Dit 

om de vacht te ontvetten en eventuele stress tegen te gaan. Het wordt afgeraden om 

degoes buiten te huisvesten. 
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Voor 2-3 volwassen degoes, of voor een paartje met jongen dient het verblijf minimaal 70 

x 40 x 70 cm (l x b x h) te zijn. Bij grotere groepen: 5 dieren, eventueel met opgroeiende 
jongen, is minimaal 100 x 50 x 80 cm nodig. 

 
 

IV. Gezondheid:  

 
Bij een goede huisvesting en verzorging kan een degoe wel 8-9 jaar worden. De meest 

voorkomende problemen zijn:  
 

Gebitsproblemen 

Omdat de gebitselementen blijven groeien dienen ze goed op elkaar af te slijten. Dat 
gebeurt niet wanneer de tanden of kiezen niet netjes recht tegenover elkaar staan, er 

ontstaan dan olifantstanden of scherpe punten aan de kiezen die het eten bemoeilijken. 
Indien zo’n probleem speelt dienen de betreffende gebitselementen telkens met enkele 

weken tussenpoos te worden ingekort. 
 

Luchtweginfecties 

Het diertje gaat minder eten, ademt versneld en kan neusuitvloeiing hebben. Snelle 
behandeling door een dierenarts is dan noodzakelijk. 

 
Diaree 

Diaree kan het gevolg zijn van voedingsproblemen (abrupte voederwisselingen, onjuiste 

voeding), maar kan ook door bacteriën en parasieten worden veroorzaakt. 
Ontlastingonderzoek door een dierenarts is nodig om de oorzaak vast te stellen en op 

grond daarvan een behandeling te kunnen instellen. 
Diaree lijdt, indien onbehandeld tot vermagering, verzwakking en uitdroging snel tot 

sterfte. 

 
Huidklachten 

Er komen bloedzuigende mijten voor bij degoes die jeuk, haaruitval, krabwondjes en zelfs 
vermagering kunnen veroorzaken. 

Vaak echter worden huidwondjes veroorzaakt door andere degoes in de groep. 
 

Suikerziekte 

Bij degoes wordt vaker dan bij andere knaagdieren gezien. Verschijnselen zijn veel drinken 
en plassen en vermageren en in een later stadium lenstroebeling. Er is discussie over de 

rol van de voeding bij het ontstaan van suikerziekte bij deze dieren. In elk geval dient 
overgewicht te worden vermeden. 

 

Algemeen: 
 

Bij groepshuisvesting is het moeilijk waar te nemen wanneer een degoe uit de groep 
minder eet, terwijl minder eten vaak voorkomt bij de meeste aandoeningen. Daarom dient 

u op het gewicht van de dieren te letten. Een keer per week elke degoe op een 
weegschaaltje zetten en de gewichten bijhouden is daarom buitengewoon nuttig. 

 

 
Pak een degoe nooit bij de staart op! Degoes zijn uitgesproken groepsdieren en 

mogen niet solitair worden gehouden. Consulteer bij ziekte bij voorkeur een dierenarts die 
ervaring heeft met bijzondere huisdieren. Op internet zijn adressen te vinden van 

knaagdierkundige dierenartsen. 
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V.  Soortspecifiek gedrag  
 

Degoes zijn groepsdieren en produceren een fluitend geluid om met elkaar te 

communiceren. De beste combinatie is een koppel van een (gecastreerd) mannetje met 
een vrouwtje. Ook twee vrouwtje gaan goed samen. Hetzelfde geldt voor mannetjes, mits 

er geen vrouwtjes op reukafstand in dezelfde ruimte zijn gehuisvest. Fok alleen met 
gezonde, onverwante dieren. Let op: degoes kunnen met gemak zeven of meer jongen 

krijgen! 

 
 

Aandachtspunten vóór aanschaf van een Degoe:  
 

Gezien hun levenswijze als groep in het dient de degoe niet in eenzaamheid te worden 
gehouden, maar minimaal als paartje. Castratie van de man is nodig indien u niet telkens 

jonge degoes aan anderen wilt slijten. Bovendien is het mannetje na die ingreep minder 

agressief. Alleen vrouwtjes geeft weinig problemen. Bij meerder dieren treedt snel agressie 
op als er minder vrouwtjes dan mannetjes zijn. Agressieproblemen kunnen ook ontstaan 

na het bij elkaar brengen van oudere dieren, vooral in een te kleine huisvesting met weinig 
verstopplekjes. Degoes kunnen redelijk tam worden bij voldoende contact met mensen. De 

huisvesting dient schoon gehouden te worden, hoe vaak is afhankelijk van de 

groepsgrootte. 
Houd bij aanschaf rekening met de leeftijd die deze diertjes kunnen bereiken en koop ze 

daarom bij voorkeur niet voor de kinderen, maar omdat u ze zelf leuk vindt! 
 

 

Afstandsdieren:  
 

wat doe je met een Degoe als je hem niet meer wilt hebben? 
Zoek op het internet een opvang voor dit soort dieren bij u in de buurt. Zulke adressen zijn 

ook een ideale plek om na een overlijden van een degoe een ideale vervang(st)er te 
vinden. 

 

Wetgeving:   
 

Voor het houden van degoes zijn geen wettelijke beperkingen van kracht. Wel geldt dat 
wie een dier heeft is volgens de wet verplicht het de nodige zorg (= verzorging) maar 

ook medische zorg te geven. Dit geldt dus ook voor de Degoe! 

 
Bibliotheek: 

 
Literatuur: (bij ziekte) Krankheiten der Heimtiere van K.Gabrisch en P.Zwart 

 
Verdere informatie: 

 

Internet: (uitsluitend voor de beginnende degoehouder) http://degoe.tripod.com  en 
http://members.ziggo.nl/girlstalk/index.htm   

  

http://www.huisdieren.nu/zoogdieren/degoe.html#Bibliotheek
http://www.huisdieren.nu/zoogdieren/degoe.html#Verdere_informatie
http://degoe.tripod.com/
http://members.ziggo.nl/girlstalk/index.htm

