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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 33
HOE PUPS, KITTENS, CAVIA’S EN KONIJNTJES
GROOTBRENGEN MET DE HAND?

Inleiding
Soms gebeurt het jammer genoeg dat een moederdier overlijdt, onvoldoende melk
geeft of last heeft van een pijnlijke aandoening aan de melkkieren.
Om de kleintjes toch in leven te houden, kan je een aantal dingen zelf doen. Probeer
altijd eerst een “pleegmoeder” te vinden: een ander moederdier dat ook net een
nestje heeft, aanvaardt ook vaak de kleintjes van een ander dier.

De huisvesting
Pups en kittens plaats je best in een bak of doos met op de bodem kranten of een
deken. Liefst geen zaagsel want daarin kunnen zich bacteriën ontwikkelen! En die
kunnen dan weer voor allerlei infecties bij de pups of kittens zorgen.
Het is heel belangrijk om in de eerste levensweken de omgevingstemperatuur goed
in de gaten te houden. Deze jonge dieren zijn namelijk nog niet in staat om hun
lichaamstemperatuur zelf op peil te houden. Daarom moet u er voor zorgen dat de
omgevingstemperatuur in de eerste week om en bij de 30°C bedraagt. Dit kan
bijvoorbeeld met behulp van rode lampen. Gedurende de volgende drie weken mag
de temperatuur geleidelijk aan zakken tot 24°C.

Wat mag je de pups en kittens voederen, hoe vaak en hoeveel?
Soms moet je zelf bijvoederen: als het moederdier overleden is, of ze maakt te
weinig melk, of de kleintjes zijn te zwak om zelf te gaan drinken bij de moeder, of er
wordt een kleintje uitgestoten.
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Er zijn goede commerciële melkvervangende producten op de markt. Meestal zit er
een papflesje in de verpakking met de nodige speentjes. Het nadeel van een
papflesje is het verslikkingsgevaar, zeker bij hondjes. Het is daarom veiliger een
voedingssonde te gebruiken. Uw dierenarts kan u aanleren hoe dit moet. Na iedere
voeding masseer je best met een vochtig gemaakt watje (warm water!) het buikje en
de streek rond de anus; dit gaat de urine-en ontlastingsproductie stimuleren. Deze
massagebeurt is een absolute must, constipatie is immers een heel belangrijke
doodsoorzaak bij handmatig grootgebrachte dieren!
Bereid nooit zelf melk op basis van koemelk: een hond of kat verdraagt dit niet op
zo’n jonge leeftijd!
Aan kittens mag je eventueel wel geitenmelk geven.
De eerste week moet je de diertjes minstens 8 keer per dag voederen. Je kan ook
kiezen voor 9 maal daags, overdag om de 2 uur en ’s nachts om de 4 uur.
Vanaf 3 tot 4 weken mag je proberen om de melk in een schoteltje te geven. Begin
dan ook al wat te mengen met blikvoer.

De gewichtscontrole
De kleintjes moeten elke dag aankomen. Hoeveel? Bij de hond hangt dat af van het
volwassen gewicht; bij de kat moet je rekenen op 15 gram per dag.
Panikeer niet als het gewicht de dag na de geboorte wat daalt. Vanaf dag 2 moet het
echter de hoogte ingaan.

En wat met moederloze cavia’s?
Het grote verschil met de hond en de kat is dat de cavia zijn oogjes al open zijn vanaf
de geboorte en dat ze al heel snel na de geboorte vast voedsel en water kunnen
opnemen.
Een melkvervangend preparaat voor de cavia kan je als volgt samenstellen: 100 g
koemelk + 8g Protifar (Nutricia) + 50mg vitamine C (tablet). Het mengsel een beetje
opwarmen. De eerste 5 dagen geef je 5 keer per dag van dit mengsel (in totaal 20 g
per dag) en daarna meng je de kunstmelk met wat vast voedsel in een schaaltje.
Na het voederen masseer je het buikje en de streek rond de anus ter stimulatie van
het urineren en defeceren.
Een pasgeboren cavia komt per week 30 g bij.
Voor cavia’s is een omgevingstemperatuur van 17°C al voldoende !
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Tot slot: de moederloze konijntjes
Een konijn komt, in tegenstelling tot een cavia, blind en kaal ter wereld. Ze bewegen
zich de eerste 3 weken maar amper en blijven in het nestje dat door het moederdier
gemaakt wordt met haren.
Een konijn begint pas op 4 weken vast voedsel op te nemen.
Als vervangmiddel voor de moedermelk mag je commerciële kitten- of puppyvoeding
gebruiken. Je begint met 5 g per dag om geleidelijk aan op te bouwen tot 40 g per
dag na 4 weken. Per dag voeder je de diertjes tweemaal.
Je gebruikt best een speentje of bij de hele kleintjes een druppelteller.
Een veel beter en makkelijker alternatief is een “adoptiemoeder” te zoeken die al
kleintjes van zichzelf heeft. Ze zal andere kleintjes makkelijk aanvaarden tot de
leeftijd van 2 weken.
Jonge konijntjes hebben het graag lekker warm. De omgevingstemperatuur moet om
en bij de 37°C bedragen gedurende de eerste levensdagen, daarna mag ze zakken
naar kamertemperatuur.

WE WENSENS JE VEEL SUCCES MET JE KROOST!

Deze adviesbrief is een uitgave © van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op
dapdevrijheid.be. Voor meer diepgaand advies bel je best voor een
afspraak (tel. 03 314 87 67).
Blijf op de hoogte van de laatste praktijknieuwtjes en laat horen
wat je van ons vindt op facebook.com/dapdevrijheid/
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