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Aanbevelingen van de RAGCA in geval van een positieve 
diagnostische test voor SARS-CoV-2-besmetting bij in het 
wild levend dier. 
 

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

 

De RAGCA-wildlife heeft een advies aan de RAGCA gevraagd over het protocol dat moet 
worden gevolgd wanneer een actieve SARS-CoV-2 besmetting wordt vastgesteld bij een 
levend wild dier (i.e. met een positieve isolatie, RT-PCR of antigen test).   

 

Door de RAGCA aanbevolen protocol in geval van een levend wild dier 
dat positief is voor SARS-CoV-2-besmetting 
Zodra een positief diagnostisch testresultaat op een monster van een levend wild dier wordt 
verkregen, beveelt de RAGCA een aantal maatregelen aan: 

1. Maatregelen die onmiddellijk voor het betrokken dier moeten worden ingesteld 

- het dier moet in quarantaine geplaats worden in een ruimte die gescheiden is van andere 
ruimten waar andere dieren kunnen worden gehuisvest, en waardoor direct contact of 
contact via de lucht tussen de dieren wordt vermeden. Indien een quarantaine structureel 
moeilijk uitvoerbaar is, wordt aanbevolen om ofwel geen nieuwe gevoelige dieren tot het 
opvangcentrum toe te laten die tijdens de periode van virusuitscheiding in contact 
kunnen komen met het besmette dier, ofwel elk nieuwe dier automatisch als verdacht 
van besmetting te beschouwen (d.w.z. dat de maatregelen van punt 3 moeten worden 
toegepast); 

- de quarantaine moet ten minste 10 dagen duren te beginnen vanaf de dag van de 
positieve monstername. Deze periode wordt vastgelegd op basis van de beschikbare 
aanbevelingen voor de mens;  

- om elk risico op ontsnapping te voorkomen, mag het dier geen toegang tot buitenbeloop 
hebben; 

- al het afval dat afkomstig is van het voederen en huisvesten van de dieren moet door 
verbranding in speciaal daarvoor bestemde bakken worden verwijderd; 

- de quarantaine kan worden opgeheven en het dier in het wild worden vrijgelaten op basis 
van een negatieve test (i.e. met een negatieve isolatie, RT-PCR of antigeen test) die na 
de quarantaineperiode van 10 dagen is verkregen, of indien het positieve resultaat van 
de initiële diagnostische test door het NRL niet wordt bevestigd; 

- na het opheffen van quarantaine mag de quarantaineruimte niet worden gebruikt om 
andere dieren te huisvesten alvorens een grondige desinfectie is uitgevoerd. De 
materialen van de quarantaineruimte (vloer, wanden, enz.) moeten een grondige 
desinfectie toelaten. 
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Alle quarantainemaatregelen moeten met voldoende aandacht voor het dierwelzijn worden 
genomen. De moeilijkheden in verband met de quarantaine van een dier werden reeds in kaart 
gebracht door het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV (SciCom 2021).  

2. Maatregelen die onmiddellijk voor het personeel1 moeten worden ingesteld 

De RAGCA beveelt aan dat alleen gevaccineerde dierverzorgers omgaan met dieren die 
verdacht zijn van een SARS-CoV-2-besmetting of een bevestigde SARS-CoV-2-besmetting 
hebben. Gevaccineerde dierverzorgers  moeten ook alle noodzakelijke persoonlijke 
beschermingsmaatregelen volgen (b.v. maskers, beperking van contact en ontsmetting). Het 
aantal dierverzorgers moet tot een minimum beperkt worden en deze moeten adequate 
informatie over de belangrijkste besmettingsroutes van SARS-CoV-2 en over 
risicobeperkende maatregelen krijgen. 

3. Maatregelen voor andere gevoelige dieren2 

Dieren die gevoelig zijn voor SARS-CoV-2-besmetting en in contact geweest zijn met een dier 
dat positief is voor een SARS-CoV-2-besmetting, moeten onmiddellijk van andere dieren 
gescheiden worden. Als zij nog niet getest zijn, moeten ze ook met een gevalideerde directe 
diagnostische test (RT-PCR) worden getest. Onder "contact" bedoelt de RAGCA elk direct of 
nauw contact via de lucht (b.v. verblijf in kooien in dezelfde ruimte). Op basis van de 
aanbevelingen voor de mens beveelt de RAGCA aan twee diagnostische testen uit te voeren 
met een tussentijd van 7 dagen om er zeker van te zijn dat geen van deze dieren in incubatie 
is op het moment van de test. In geen geval mogen deze dieren in het wild worden vrijgelaten 
voordat hun vironegativiteit bevestigd is.  

4. Bevestiging van het positieve testresultaat bij het dier door het Nationaal Referentie 
Laboratorium (NRL) 

Als de positieve laboratoriumtest niet in het NRL3 of een ander NRL in de EU wordt verkregen, 
moet het eerst door het NRL worden bevestigd.  

5. Melding van het positieve testresultaat aan het FAVV en de bevoegde autoriteit 

Een positief testresultaat bij een wild dier moet onmiddellijk aan het FAVV (aan de lokale 
controle-eenheid, https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/, die de Dienst 
crisispreventie en incidentenbeheer alsook het RAGCA op de hoogte brengt via het e-
mailadres covidanimals@favv-afsca.be) gemeld worden. Elk positief resultaat moet ook aan 
het bevoegde Gewest meegedeeld worden.  

--- 

 
1 In de huidige epidemiologische context zijn het vooral wilde dieren die het risico lopen door de mens te worden besmet. Het 
risico van overdracht van SARS-CoV-2-infectie van mensen op wilde dieren en vice versa werd door het Wetenschappelijk Comité 
van het FAVV (SciCom 2020) en door RAGCA-wildlife (RAGCA 2021a) ingeschat. De RAGCA heeft al een aantal maatregelen 
aanbevolen om het risico van overdracht bij contact met een wild dier te beperken (RAGCA 2021b): 
- het dragen van een masker bij contact met een dier ;  
- ontsmetting van lichaam en materiaal  
- bioveiligheid ;  
- contact met dieren tot het strikte minimum te beperken;  
- vaccinatie van mensen in alle centra of instellingen waar geïnfecteerde of potentieel geïnfecteerde mensen nauw contact met 
wilde dieren kunnen hebben. 
2 Een lijst van gevoelige dierensoorten voor SARS-CoV-2-besmetting is te vinden in het RAGCA-document ‘Standpunt van de 
RAGCA met betrekking tot vaccinatie van dieren tegen SARS-CoV-2’ (RAGCA 2021c). 
3 In België is Sciensano het Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor de diagnose van SARS-CoV-2-infecties. 
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Alle door het RAGCA uitgegeven documenten en informatie over SARS-CoV-2-besmetting bij 
dieren zijn te vinden op de website van het FAVV: https://www.favv-
afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/covid19/dieren.asp    
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