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Opmerkingen over de studie van Ferasin et al. en de besmetting 
met ‘variants of concern’ (VoC’s) van het SARS-CoV-2-virus bij 
gezelschapsdieren  
Het document werd goedgekeurd door de leden van de steering group van de RAGCA op 
31/03/2021 en door de leden van de RAGCA op 13/04/2021 

 

Samenvatting:  

- Gezelschapsdieren spelen momenteel geen belangrijke rol in de overdracht va het 
SARS-CoV-2 bij de mens. De nieuwe gegevens die naar voren komen uit het artikel 
van Ferasin et al. veranderen niets aan deze opinie ; 

- bepaalde gezelschapsdieren zijn inderdaad gevoelig voor besmetting met het SARS-
CoV-2-virus (met name honden, katten en fretten) en kunnen besmet geraken door 
contact met een eerder besmette persoon;  

- de mens blijft het grootste risico op besmetting voor de mens;  
- het artikel van Ferasin et al. suggereert een verhoogde incidentie van myocarditis bij 

gezelschapsdieren die besmet zijn met de Britse variant, maar dit doet zich voor bij een 
zeer beperkt aantal individuen.  

 

Op 22 maart 2021 heeft de Risk Assessment Group-Covid-Animals (RAGCA) kennis genomen 
van een nog niet peer-reviewed artikel waarin de resultaten van een studie op het terrein in 
het Verenigd Koninkrijk bij gezelschapsdieren worden voorgesteld die lijden aan 
hartaandoeningen (Ferasin et al., 2021 biorxiv). Deze studie toont een significante toename 
aan van het aantal gezelschapsdieren (honden en katten) die symptomen van myocarditis 
vertonen, zonder de ademhalingssymptomen die daarmee gepaard gaan. Deze resultaten 
hebben betrekking op de raadplegingen die tussen december 2020 en februari 2021 werden 
uitgevoerd (d.w.z. tijdens de periode van de piek van besmettingen bij mensen in het Verenigd 
Koninkrijk) in één dierenkliniek (The Ralph Veterinary Referral Centre, Marlow, 
Buckinghamshire SL7 1YG, United Kingdom). Het Verenigd Koninkrijk was zeer recent nog 
zwaar getroffen door de pandemie bij de mens en in het bijzonder door de Variant of concern 
(VoC) B.1.1.7 (VOC-202012/01 of VUI-202012/01, de zogenaamde “Britse variant”).  
Verschillende dieren waarbij de diagnose van myocarditis werd gesteld, testten tezelfdertijd 
positief voor besmetting met het SARS-CoV-2-virus, hetzij via een rechtstreekse test (RT-PCR 
op een rectale swab, 2 katten en 1 hond, met een zeer laag aantal kopieën per µl), hetzij via 
een indirecte test (serologie, 2 katten en 1 hond, het betreft andere dieren dan de dieren die 
positief waren voor de RT-PCR). De sequenering van de RT-PCR-producten heeft toegelaten 
om de Britse variant van SARS-CoV-2 te identificeren.  De meeste van de dieren waren in de 
3 tot 6 weken voordat ze werden binnengebracht in de kliniek in contact gekomen met mensen 
wiens besmetting bevestigd was. Er dient op te worden gewezen dat alle positieve resultaten 
voor de RT-PCR-testen werden verkregen op rectale swabs (er was geen enkele positieve 
orofaryngeale swab). Op basis van deze resultaten beweren de auteurs van de studie dat 
gezelschapsdieren mogelijk een grote epidemiologische rol zouden kunnen spelen in de 
pandemie.  Bepaalde interpretaties in de pers hebben hieruit afgeleid dat “honden en katten 
met de Britse variant voortaan Covid kunnen overdragen op de mens”, zonder dat de 
voorlopige resultaten ook maar enig bewijs leveren voor de werkelijk overdracht van dier op 



 

2 
 

mens. Volgens de RAGCA gaat het hier om een studie die een verband suggereert tussen 
myocarditis bij gezelschapsdieren en een gelijktijdige SARS-CoV-2 besmetting, maar die 
echter geen bewijs levert voor een oorzakelijk verband.  Momenteel zijn er geen aanwijzingen 
voor een toename van de gevallen van myocarditis bij gezelschapsdieren in België.  De studie 
levert geen enkel nieuw element aan dat een hogere overdracht en circulatie van de Britse 
VoC bij gezelschapsdieren doet vermoeden.   

  

Naast deze Britse studie hebben andere (niet-gepubliceerde) gegevens vanop het terrein uit 
de hele wereld aangetoond dat gezelschapsdieren gevoelig zijn voor de varianten van het 
SARS-CoV-2-virus (momenteel voornamelijk voor de Britse variant).  In Italië vertoonde een 
kat waarbij de Britse VoC kon worden vastgesteld symptomen van respiratoire aard (die 
identiek zijn aan de symptomen die kunnen worden verwacht bij de “klassieke” virusstammen).  
In de VS, daarentegen, vertoonden twee dieren (een hond en een kat) waarbij de Britse VoC 
kon worden vastgesteld geen symptomen.  Alle epidemiologische studies die tot op heden 
werden uitgevoerd, hebben aangetoond dat hoewel dieren besmet kunnen geraken met het 
SARS-CoV-2-virus, ze over het algemeen voordien in contact waren gekomen met een 
besmette mens in hun huishouden. Bovendien betrof het in het merendeel van de gevallen 
milde symptomen. In de context van een humane pandemie met een hoge incidentie van 
gevallen bij de mens, spreekt het voor zich dat nieuwe epidemiologische studies mogelijk 
andere gevallen van positieve dieren aan het licht zullen brengen. 

  

Tot op heden hebben de (gepubliceerde of nog niet peer-reviewed) experimentele studies over 
de SARS-CoV-2-varianten op het dierlijke model (hamster) nog geen verhoogde 
pathogeniciteit aangetoond, maar wel degelijk een verhoogde overdraagbaarheid tussen 
dieren onderling. Iedere wijziging in het S-glycoproteïne van SARS-CoV-2 wordt ook bijzonder 
nauwgezet opgevolgd voor deze potentiële effecten op het gastheerspectrum, de 
pathogeniciteit en de overdraagbaarheid van het virus.   

 

Buiten het geval van de kat in de regio Luik in maart 2020, zijn in België tot op heden de 
resultaten van de testen op dieren allemaal negatief gebleken (gezelschapsdieren, ratten uit 
de regio Antwerpen, verschillende wilde diersoorten die als gevoelig of mogelijk gevoelig 
worden beschouwd).  De besmetting met het SARS-CoV-2-virus is sinds juni 2020 een 
aangifteplichtige ziekte in België.  Alle dierenartsen die een SARS-CoV-2-besmetting bij een 
dier vermoeden, moeten dit melden aan de bevoegde autoriteit.  Alle laboratoria die SARS-
CoV-2-testen uitvoeren, moeten een positief monster van dierlijke oorsprong melden. Zij 
werden gevraagd om ook alle negatieve resultaten te melden aan de RAGCA. De RAGCA 
bereidt een communicatie voor die bestemd is voor de praktijkdierenartsen betreffende een 
verhoogde waakzaamheid m.b.t. andere klinische symptomen, zoals symptomen van 
myocarditis bij gezelschapsdieren.  De RAGCA wacht ook op extra informatie alvorens deze 
communicatie wordt uitgestuurd.  

 

We kunnen concluderen dat de RAGCA, net zoals verscheidene internationale 
instanties (OIE, WHO, CDC, EFSA), van mening is dat gezelschapsdieren momenteel 
geen belangrijke rol spelen in de overdracht van SARS-CoV-2 bij de mens.  De nieuwe 
gegevens die naar voren komen uit het artikel van Ferasin et al. veranderen niets aan 
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deze opinie. Bepaalde gezelschapsdieren zijn inderdaad gevoelig voor besmetting met het 
SARS-CoV-2-virus (met name honden, katten en fretten) en kunnen zeer gemakkelijk besmet 
geraken door contact met een eerder besmette persoon. Maar tot op heden vormt de mens 
zelf nog altijd het grootste risico op besmetting voor de mens; 

 

Sinds meer dan een jaar houdt de RAGCA zijn epidemiologische waakzaamheid aan wat 
betreft de rol van dieren in de COVID-19-pandemie bij de mens.  Dit is vooral nu het geval in 
verband met het thema van de nieuwe varianten die zijn opgedoken bij de mens.  Het is dus 
belangrijk om ook waakzaam te blijven wat betreft de nieuwe mogelijk gevoelige diersoorten.   
Zo werd recent aangetoond dat de N501Y-mutatie kon leiden tot een wijziging in het dierlijke 
gastheerspectrum (een muis die vroeger niet gevoelig was voor het virus was wel gevoelig 
voor een isolaat van de Britse variant die voordien enkele keren in een celcultuur werd 
geplaatst) (de studie werd nog niet gepubliceerd).  

 

De RAGCA kan worden verzocht om commentaar te leveren op de voorlopige bevindingen 
van de Britse studie die nog moet worden onderworpen aan een peer review.  De RAGCA kan 
ook een nieuwe beoordeling uitvoeren van de gezondheidsrisico’s die worden geassocieerd 
met SARS-CoV-2-besmetting bij dieren. 

 

Voor de “Risk Assessment Group-Covid Animals( RAGCA), 

Prof. Dr. J. Dewulf  

Voorzitter 
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Aanvullende nota 

- Er dient te worden opgemerkt dat de corona-enquête die door Dr. Beutels wordt uitgevoerd 
in België binnenkort ook vragen zal bevatten over de gezondheid van de gezelschapsdieren 
van de Belgen tijdens deze pandemie.  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0133461    

https://link.springer.com/article/10.1007/s11136-017-1556-y    

De eerste resultaten worden over ongeveer één maand verwacht. De RAGCA heeft al contact 
opgenomen met Dr. Beutels opdat hij de groep op de hoogte kan brengen van belangrijke 
resultaten van zijn enquête m.b.t. gezelschapsdieren in België. 

 

- Omwille van een vermoeden van potentiële wijzigingen van het gastheerspectrum, voorziet 
Dr. Gryseels van de UAntwerpen om zeer binnenkort ratten uit de regio Antwerpen opnieuw 
te testen op SARS-CoV-2. Haar vorige resultaten voor dezelfde diersoorten waren allemaal 
negatief.  De testen werden uitgevoerd tussen november en december 2020. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210330_95867245?adh_i=&imai=&adh_i=&imai=&articl
ehash=8582EF4F27231C0F1265D6A531A69B6A0A587E16586BB85E0D6BB078FAB3311F
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SARS-CoV-2 surveillance in Norway rats (Rattus norvegicus) from Antwerp sewer system, 
Belgium. Valeria Carolina Colombo, Vincent Sluydts, Joachim Mariën, Bram Vanden Broecke, 
Natalie Van Houtte, Wannes Leirs, Lotte Jacobs, Arne Iserbyt, Marine Hubert, Leo Heyndrickx, 
Hanne Goris, Peter Delputte, Naomi De Roeck, Joris Elst, Robbert Boudewijns, Kevin K. Ariën, 
Herwig Leirs, Sophie Gryseels. bioRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2021.03.06.433708; version posted March 6, 2021. 


