
Degoe SAB, een natuurlijk dieet 

SAB is een afkorting voor in het engels “The species-appropriate and balanced diet”. Een dieet dat is 

gebaseerd op de natuurlijke behoeftes van de degoe, rekening houdend met medische aandoeningen, 

dit door degoe houders en biologen. 

Voor je je verder inleest in SAB, moet ik benadrukken dat je je dieren geleidelijk aan overzet op een 

ander dieet. Een directe omslag van voer kan nefaste gevolgen hebben voor het darmstelsel en daarmee 

de gezondheid van jou degoes. 

Hoe ik in de opvang de degoes overschakel: 

Er van uit gaande dat de degoes enkel hooi en brokken kregen, reflecteer voor jezelf hoe ver jij staat 

met je huidige dieet. Een overschakeling kan gaan van 2 weken tot 3 maanden naargelang hoe je degoes 

reageren op het aanvaarden van het dieet. 

 Hooi en brokken blijven, bijvoeren van gedroogde kruiden. Eerst een handje, de volgende dagen 

en naarmate ze het eten, verhoog ik dit. 

 Nu maak ik hen gewend aan groenvoer. Wat persoonlijk hier in de smaak valt bij degoes die 

geen groenvoer gewoon zijn, zijn witloof, wortelgroen en peterselie. Bouw dit langzaam op 

zodat je degoes geen diarree krijgen. 

 Geef hen nu de helft van hun brokken en een koffielepeltje (4 gram) zaden per degoe. 

 Naarmate hoe de degoes op de zaden reageren kan je nu de brokjes gaan afbouwen. Merk je 

dat ze nog honger hebben of afvallen, geef dan extra groenvoer bij (gedroogd of vers). 

 Hou ten allen tijde de gezondheid en het gewicht van je degoe in de gaten! Controleer 

regelmatig of ze geen diarree krijgen. 

 

Groenvoer (kruiden en groenten) maken het grootste deel uit van het SAB diet en mogen onbeperkt 

gegeven worden omdat sommige degoes selectief eten. 

Vooral de bovengrondse delen van planten zijn aan te raden: kruiden, onkruid, wilde bloemen, 

tuinbloemen (onbespoten), bladeren, groenten.  

Vers wordt geprefereerd over gedroogd maar sommige degoes prefereren nu eenmaal gedroogd, 

probeer dit toch aan te moedigen om vers te eten ook. 

Hooi moet ook onbeperkt aanwezig zijn. 

Zaden tot 4 gram per degoe per dag. Minstens 80% van de zaden moet een samenstelling zijn van de 

onderliggende vermelde zadenmix. Wanneer men andere zaden wil toevoegen moet men de calcium en 

fosfor waardes van deze zaden in berekening nemen. Ontbijtgranen moeten vermeden worden. 

 



Snoepjes mogen tot 2 gram per degoe per dag (droog gewicht) gegeven worden. Samen met de zaden, 

moet dit gewicht beperkt worden tot een totaal van 5 gram per dag. Overweegbare snoepjes zijn 

wortels van planten, groenten pitten, zonnebloempitjes, ... 

 

 

 

Indien je niet de tijd hebt om zelf planten te verzamelen om aan jou degoes te voeren, vind je hieronder 

links waar je de ingrediënten kan verkrijgen. 

Zaden 

Bij de opvang www.knaagdierenopvang.be, via het contact formulier. 

http://www.ratrations.nl/index.php?route=product/category&path=81 

Kruiden 

http://dierenkruiden.nl/shop/index.php?cPath=183 

Vermijd (gedroogd) fruit en oliehoudende noten. 

 

Wil je meer info over het SAB dieet, dan zou ik aanraden om eens een kijkje te nemen op de website van 

“Degus International Community”. Deze website heeft een Engels en Duits gedeelte. Je kan hier terecht 

met al je vragen en over het ontstaan van SAB. http://forum.degus-international-

community.org/index.php 

Kan je geen Engels, mag je mij ook gerust contacteren via de website www.knaagdierenopvang.be. 
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