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Aanbevelingen van de RAGCA inzake de potentiële 
gevoeligheid van inheemse hertachtigen in België (Cervus 
elaphus, Capreolus capreolus en Dama dama) voor SARS-
CoV-2-besmetting en monitoringsmogelijkheden bij deze 
dieren. 
 

Document goedgekeurd door de leden van de RAGCA op 22/11/2021. 

 

Context  

Verschillende studies in de Verenigde Staten hebben aangetoond dat één soort van 
Cervidae, het witstaarthert (Odocoileus virginianus), gevoelig is voor SARS-CoV-2-
besmetting. Experimenteel besmette dieren van deze soort kunnen : 

- het virus actief repliceren in verschillende weefsels en het nasaal uitscheiden 
(Palmer et al., 2021); 

- de besmetting overdragen op naïeve soortgenoten die in direct contact met hen 
komen (Palmer et al., 2021); 

- de besmetting verticaal van drachtige wijfjes op hun pasgeborenen overbrengen 
(Cool et al., 2021; publicatie heeft nog geen peer review ondergaan). 

Deze gegevens hebben geleid tot veldstudies in de VS, waarbij monsters van wilde (niet-
gehouden) witstaartherten zijn genomen. Deze studies toonden: 

- een hoge seroprevalentie aan tegen SARS-CoV-2 (gemiddeld 40%; 152 positieve 
op 385 monsters), maar met verschillen tussen de vier staten: de seroprevalentie 
bedroeg 67% in Michigan en 7% in Illinois (Chandler et al., 2021); 

- een actieve besmetting (detectie van het virus of virusbestanddelen) aan bij 
sommige dieren: 129 van de 360 (35,8%) positieve monsters voor witstaartherten in 
Noordoost-Ohio tussen januari en maart 2021 (Hale et al., 2021) en 94 van de 283 
(33,2%) positieve monsters tussen april en december 2020 in Iowa (Kuchipudi et al., 
2021). 

Het blootstellingstraject van de wilde hertachtigen aan het virus werd in deze studies niet 
achterhaald. 

Uit zowel experimentele studies als uit veldstudies blijkt dat besmette witstaartherten weinig 
klinische tekenen vertoonden die in verband worden gebracht met SARS-CoV-2-besmetting 
(subklinische infecties; Palmer et al., 2021). 

De gevoeligheid van inheemse hertachtigen in België (edelherten (Cervus elaphus), reeën 
(Capreolus capreolus) en damherten (Dama dama)), werd nog niet onderzocht door 
experimentele studies of veldstudies (seroprevalentie). 
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Risicobeoordeling 

Met de beschikbare gegevens kan de gevoeligheid van inheemse hertachtigen voor SARS-
CoV-2 en hun risico in verband met transmissie naar de mens momenteel niet ingeschat 
worden.  

Indien SARS-CoV-2 geïntroduceerd zou worden in inheemse hertachtigen in België, zijn de 
belangrijkste potentiële gevolgen voor de volksgezondheid vergelijkbaar aan dewelke reeds 
zijn vastgesteld in het geval van nertsen (RAGCA 2020a, b, c; SciCom 2021), d.w.z: 

- de mogelijkheid van de vorming van een dierlijk reservoir voor het virus, met als 
mogelijk gevolg nieuwe besmettingstrajecten voor de mens; 

- de mogelijkheid van specifieke genetische evolutie van SARS-CoV-2 bij dieren, die 
mogelijk kan leiden tot het ontstaan van nieuwe varianten (zie ook het sneladvies 19-
2020 van het Wetenschappelijk Comité voor de details ervan). 

Twee soorten populaties hertachtigen moeten onderscheiden worden in de Belgische 
epidemiologische situatie: hertachtigen die in gevangenschap worden gehouden 
(gehouden hertachtigen b.v. in dierentuinen of op fokkerijen) en wilde hertachtigen. Niet-
inheemse hertensoorten kunnen ook in dierentuinen worden aangetroffen, waaronder 
sikaherten, Paterdavidsherten, wapiti’s, rendieren en witstaartherten.  

Hoewel de aangroei van populaties wilde hertachtigen momenteel een probleem vormt voor 
de Belgische fauna, is de densiteit van deze dieren in het wild veel lager dan in intensieve 
veehouderijen zoals nertsenfokkerijen. Bijgevolg kan worden verwacht dat de virale 
transmissie bij populaties hertachtigen in het wild beperkter is en dat de daarmee gepaard 
gaande virale evolutie dus ook beperkter is (gemiddeld onzekerheid). Bijvoederen van wilde 
hertachtigen in de winter is een risicofactor voor virusoverdracht tussen de dieren in het wild. 

De risico's en risicofactoren in verband met SARS-CoV-2-besmetting zijn significant 
verschillend in deze twee soorten populaties (Tabel I). 

Tabel I: Risicofactoren voor besmetting van mens op dier1 en praktische mogelijkheden om de 
risico's te beperken (beheersmaatregelen2). 

 Gehouden hertachtigen Wilde hertachtigen 

Nabijheid van de mens 
(blootstelling door direct 
contact) 

Hoog (lage onzekerheid): frequenter 
contacten met de mens, bv. met 
dierverzorgers of met bezoekers in 
de parken  

Laag (lage onzekerheid): de bejaagde 
herten zijn afgeschoten voordat ze in 
contact komen met mensen  

Blootstelling vanuit de 
omgeving (indirect 
contact, afhankelijk van 
de overlevingsduur van 
het virus in de omgeving) 

 

Ongekend (hoge onzekerheid3) 

 
1 In de huidige epidemiologische situatie (hoge wereldwijde incidentie van SARS-CoV-2-infecties bij mensen) is de RAGCA van 
mening dat het belangrijkste risico nog steeds besmetting van mens op dier is. 
2 Het FAVV heeft snel een brief naar de verschillende dierentuinen in België gestuurd om hen aan te bevelen 
bioveiligheidsmaatregelen te treffen en mensen afstand te laten houden van gehouden diersoorten die gevoelig voor SARS-CoV-
2-besmetting zijn. 
3 Als de overlevingsduur van het virus in de omgeving kort is, kan momenteel de uitscheiding van het virus vanaf de 
geïnfecteerde mensen zoals massale beschouwd worden, vooral  dichtbij van de grote steden.  
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Reservoir en 
mogelijkheden voor 
genetische evolutie  

Laag tot gemiddeld  (gemiddelde 
onzekerheid): Beperkte kansen voor 
het virus om tussen vele dieren 
overdracht te worden (kleiner 
populatie en mogelijkheden voor 
replicatie cycli)   

Laag tot gemiddeld (gemiddelde 
onzekerheid): Grote kansen voor het virus 
om tussen vele dieren overdracht te 
worden (groter populatie en 
mogelijkheden voor meer replicatie cycli) 

Mogelijkheden van 
controle van 
virustransmissie tussen 
dieren  

Mogelijk als het gaat om populaties 
die in gevangenschap worden 
gehouden (lage onzekerheid) 

Beperkt als het gaat om wilde populaties 
(lage onzekerheid) 

 

Voorgestelde beheersopties en aanbevelingen  

Wat de organisatie van een monitoring in hertachtigenpopulaties in België betreft, benadrukt 
de RAGCA de noodzaak om de doelstellingen vooraf te bepalen, d.w.z: 
 

- de bepaling van de gevoeligheid van andere hertachtigen dan witstaartherten in de 
Belgische epidemiologische context ; 

- de risico's in verband met de vorming van een dierlijk reservoir voor SARS-CoV-2 bij 
Belgische wilde dieren te bewaken en te beperken. 

 
De RAGCA beveelt aan om na te gaan of inheemse hertachtigen al dan niet gevoelig zijn 
voor een SARS-CoV-2-besmetting. Dit kan worden bestudeerd aan de hand van 
experimentele studies of door observationele studies waarin bij voorkeur de seroprevalentie 
wordt onderzocht met specifieke diagnostische tests (b.v. seroneutralisatie testen). Deze 
aanbeveling is gericht tot zowel bevoegde autoriteiten als onderzoeksinstellingen. 
 
 

 Actieve surveillance bij wilde hertachtigen gedurende de jacht 
 

Voordelen - monsters onmiddellijk beschikbaar (jachtseizoen is momenteel aan de 
gang); 
- nasofaryngeale swabs en serologische monsters kunnen gemakkelijk 
worden verzameld; 
- directe conclusies over mogelijke blootstelling van de omgeving en 
vaststelling van een reservoir in de wilde fauna.  

 
Nadelen 

 
-  lagere contactfrequentie met mensen dan in gevangenschap gehouden 
hertachtigen (lagere gevoeligheid voor de verkennende studie); 
- Afhankelijk van het aantal monsters die kunnen worden verzameld, zal 
moeten worden bepaald of deze bemonstering moet worden aangevuld met 
bemonstering bij in gevangenschap gehouden hertachtigen (zie onder).  

 
 

 Actieve surveillance bij in gevangenschap gehouden hertachtigen 
 

Voordelen - hogere contactfrequentie met mensen dan wilde hertachtigen (hogere 
gevoeligheid voor de verkennende studie); 
- directe conclusies over de mogelijke ontwikkeling van een dierreservoir en 
indirecte conclusies voor een reservoir in de wilde fauna; 
 - Gehouden hertachtigen kunnen ook bemonsterd worden op moment van 
slachting  

 
Nadelen 
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- de bemonstering moet worden opgezet, waardoor de resultaten met 
vertraging oplopen; 
- nasofarynxswabs en serologische monsters zijn moeilijker te verzamelen bij 
levende hertachtigen. 

 
 
Indien de gevoeligheid van inheemse hertachtigen wordt aangetoond en om het risico 
op het ontstaan van een reservoir bij dieren te beperken, beveelt de RAGCA aan om: 
 

- de evolutie van de seroprevalentie te bepalen bij inheemse wilde populaties van 
hertachtigen op een gevoelige, specifieke, representatieve en continu in de tijd op te 
volgen manier (voldoende bemonstering in verhouding tot de verwachte prevalentie). 
Het is hierbij ook belangrijk om de leeftijd van de bemonsterde dieren te schatten om 
een idee te hebben of infectie recent zijn of niet; 

- de genetische evolutie van de in het wild circulerende SARS-CoV2 stammen op te 
volgen; 

- adequate bioveiligheidsmaatregelen in te voeren om direct contact tussen besmette 
mensen en in gevangenschap gehouden hertachtigen te beperken (dragen van 
maskers, vaccinatie van dierverzorgers, ontsmetting, beperking van de contacttijd tijdens 
de verzorging en beperking van het contact tot uitsluitend de tijd nodig voor de 
verzorging); 

- adequate bioveiligheidsmaatregelen in te voeren om rechtstreeks contact tussen 
besmette gehouden hertachtigen en mensen of andere soortgenoten tot het strikte 
minimum te beperken (quarantaine totdat is aangetoond dat de virusuitscheiding is 
gestopt) 

- adequate bioveiligheidsmaatregelen in te voeren bij het hanteren van verse karkassen 
(bv. manipulatie van de longen) van hertachtigen tijdens de jacht (hierbij moet opgemerkt 
worden dat het risico van SARS-CoV-2 via de voeding door de meeste internationale 
gezondheidsinstanties momenteel nog als verwaarloosbaar wordt beschouwd).  
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