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Standpunt van de RAGCA met betrekking tot de vaccinatie van 
dieren tegen SARS-CoV-2  

Dit document werd gevalideerd door de leden van de RAGCA op 28/04/2021  
 

Context  

SARS-CoV-2-besmettingen bij dieren blijven momenteel zeldzaam. Ze kunnen bijna altijd in 
verband worden gebracht met een voorafgaande besmetting bij mensen waarmee de dieren 
in contact zijn gekomen of nog steeds met hen in contact komen. Dieren spelen geen 
belangrijke rol in de overdracht van het virus op de mens in de huidige fase van de epidemie. 
De vraag m.b.t. de vaccinatie van dieren is echter legitiem omwille van de volgende redenen:  

- er werd aangetoond dat bepaalde diersoorten gevoelig zijn voor besmetting met SARS-
CoV-2;   

- de vrees bestaat dat er dierlijke reservoirs voor het virus ontstaan;  
- er bestaat bewijs voor de overdracht van dier op mens (hoewel dit zeldzaam is en tot 

dusver enkel werd aangetoond in het geval van nertsen) of van dier op dier (waarvoor 
voornamelijk experimenteel bewijs bestaat).  

In de media zijn reeds berichten verschenen over vaccinatie van dieren en bepaalde 
buitenlandse instanties hebben hierover al een standpunt ingenomen 
(https://www.bva.co.uk/news-and-blog/news-article/does-my-pet-need-a-covid-19-vaccine-
bva-allays-concerns-over-recent-news-reports/).  Momenteel worden vaccins voor 
verschillende diersoorten in het buitenland ontwikkeld (Finland en Rusland voor nertsen). In 
de Verenigde Staten zijn individuele dieren van een wilde diersoort (black footed ferret) die 
met uitsterven bedreigd is, met een experimenteel vaccin gevaccineerd.  

 

Voorwaarden voor een optimale vaccinatie van dieren 

Vooraleer vaccinatie van dieren kan worden toegepast, dient een vaccin eerst een officiële 
toelating te krijgen vooraleer op de markt te worden gebracht voor een bepaalde diersoort. 
Een vaccin moet voldoen aan een reeks basiscriteria (veiligheid/onschadelijkheid, 
doeltreffendheid, kwaliteit, zuiverheid, werkzaamheid).  

In een noodsituatie (hoog risico voor het behoud van een bedreigde diersoort, voor de 
diergezondheid of voor de menselijke gezondheid) zouden vaccins, die niet voor een bepaalde 
diersoort zijn gehomologeerd, echter kunnen worden toegediend aan dieren. In deze zeer 
specifieke context en gelet op de gevoeligheid van bepaalde diersoorten voor menselijke 
stammen van het SARS-CoV-2-virus, zou logischerwijs kunnen worden verwacht dat sommige 
vaccins die voor de mens bestemd zijn, doeltreffend zijn bij deze dieren.  

Het gebruik van vaccins bij dieren mag echter geen impact hebben op het 
vaccinatieprogramma bij de mens. Wat betreft de vaccinatie tegen SARS-CoV-2, krijgen 
mensen voorrang op dieren. 

 

Praktische gevolgen van de vaccinatie tegen een gereglementeerde dierziekte 

In België werd besmetting met het SARS-CoV-2 bij alle diersoorten toegevoegd aan de lijst 
van aangifteplichtige ziekten. In het kader van een gereglementeerde dierziekte mogen 
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vaccins wettelijk gezien enkel worden toegediend door erkende dierenartsen (Wet van 28 
augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, artikel 12). Iedere delegatie van de 
vaccinatie zal dus moeten gebeuren via een voorafgaande regelgevingshandeling.  

Er moet ook worden nagedacht over de gevolgen van de vaccinatie van dieren wat betreft het 
behoud van een mogelijk “officieel ziektevrije” status die moet worden vastgesteld m.b.t. een 
dierziekte. Iedere officiële vaccinatie zal tot gevolg hebben dat er seropositieve dieren  zijn die 
onvermijdelijk een effect zouden kunnen hebben op een dergelijke status in de toekomst.  

 

Diersoorten die gevoelig zijn voor besmetting met SARS-CoV-2  

Het gastheerspectrum van SARS-CoV-2 is in theorie zeer ruim, aangezien de geïdentificeerde 
receptor (ACE2) voor het virus vrij goed bewaard is gebleven bij alle zoogdieren. De 
gevoeligheid van een diersoort voor SARS-CoV-2 is echter afhankelijk van tal van andere 
factoren.   

Het potentiële belang van een diersoort in de epidemiologie van SARS-CoV-2 hangt af van de 
gevoeligheid van de desbetreffende diersoort, met name: 

- het vermogen van een individueel dier van de desbetreffende diersoort om het virus te 
vermeerderen en het virus uit te scheiden na besmetting (de ontvankelijkheid van de 
diersoort);   

- de ernst van de klinische symptomen van de besmetting bij het individuele dier (de 
gevoeligheid van het dier); 

- het vermogen van het individuele dier om zijn soortgenoten te besmetten door 
rechtstreeks of onrechtstreeks contact (het vermogen voor overdracht of de 
besmettelijkheid van het dier).  

De ernst van de klinische symptomen zal zeer belangrijk zijn voor wat betreft dierengezondheid 
en dierenwelzijn of voor de overlevingskansen van het dier in het geval van met uitsterven 
bedreigde diersoorten. Het zal belangrijk zijn om het potentieel voor overdracht in aanmerking 
te nemen om de verspreiding van het virus binnen de diersoort (ontstaan van een dierlijk 
reservoir) of het zoönotische risico (overdracht op de mens) te kunnen inschatten.   

Op basis van de bovenvermelde criteria en het bewijs uit experimentele in vivo-gegevens of 
gegevens vanop het terrein, heeft RAGCA de diersoorten  ingedeeld in:  

- "zeer gevoelig”:  
- “matig gevoelig”;   
- “weinig gevoelig” 
- “niet gevoelig” (zie ook tabel 1 - lijst opgesteld op 13/04/2021).  

Enkel de diersoorten waarvoor dergelijk bewijs beschikbaar is, werden opgenomen in de tabel. 
Om de gevoeligheid van een niet in de lijst opgenomen diersoort te bepalen, kan het 
nabijheidscriterium eventueel worden gebruikt.  
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Tabel 1:  Indeling van diersoorten op basis van hun niveau van gevoeligheid voor SARS-CoV-2-
besmetting (huidige gegevens vanop het terrein en van in vivo experimentele besmettingen). 

Type van gevoeligheid voor SARS-CoV-2-besmetting 

 Zeer gevoelig Matig gevoelig   Weinig gevoelig Niet gevoelig 

Niet-menselijke primaten 
(Smalneusapen of Catarrhini) 

Goudhamster 

Robovorksi dwerghamster  

Chinese dwerghamster 

Nerts 

Fret 

Wasbeerhond 

Kat 

Tijger 

Leeuw  

Poema 

Luipaard  

Witstaarthert 

Nijlroezet 

Hond 

Hertmuis 

 

Konijn* 

Pluimstaartrat  

Gestreept stinkdier 

Veldmuis 

Spitsmuis  

 

Bovidae (holhoornigen)** 

Varkensachtigen 

Huismuis*** 

Rat  

Floridakonijn 

Eekhoorn   

Vos   

Wyoming grondeekhoorn 
(Urocitellus elegans) 

Zwartstaartprairiehond 

Wasbeer 

Grote bruine vleermuis 

Pluimvee (kip, kalkoen, 
eend) 

* De gegevens voor lagomorfen zullen nauwgezet moeten worden opgevolgd en mogelijk zou deze diersoort in de toekomst 
opnieuw als “matig gevoelig” kunnen worden ingedeeld. 

** De experimentele besmetting van runderen heeft toegelaten om door middel van RT-PCR het genoom van de SARS-CoV-2-
stam die wordt gebruikt voor de vaccinatie te detecteren. Dit was echter maar zeer kortstondig het geval en dit beperkte zich tot 
de dag na de besmetting (wat dus ook zou kunnen overeenstemmen met de sporen van de initiële entstof). In geval van 
bevestiging van deze resultaten, zouden runderen mogelijk kunnen worden heringedeeld als een diersoort die “weinig gevoelig” 
is voor besmetting met SARS-CoV-2. 

*** Op basis van de gegevens van Montagutelli et al. (preprint, nog niet peer-reviewed), zouden muisachtigen echter “weinig 
gevoelig” kunnen blijken voor bepaalde varianten van het SARS-CoV-2-virus (waaronder de varianten die de N501Y-mutatie op 
hun S-eiwit vertonen).  

Diersoorten die in aanmerking moeten worden genomen voor vaccinatie tegen 
SARS-CoV-2 

Op basis van het epidemiologische belang van de diersoorten (hun gevoeligheid) en hun 
blootstelling aan het virus via hun contacten met mensen, identificeert de RAGCA momenteel 
de volgende categorieën dieren die mogelijk in aanmerking komen voor vaccinatie, in 
afnemende volgorde van belangrijkheid: 

- primaten en grote katachtigen die in gevangenschap in dierentuinen worden gehouden, 
vooral als ze met uitsterven bedreigd zijn ;  

- andere in gevangenschap gehouden en gevoelige wilde diersoorten en vooral als ze 
met uitsterven bedreigd zijn:   

- zogenaamde “speurhonden” die zouden kunnen worden ingezet voor routinediagnoses 
van besmette personen (nota: het risico in verband met deze honden hangt af van het 
type monster van menselijke oorsprong waaraan ze moeten snuffelen - zie ook het 
advies van de RAGCA daaromtrent - en van het feit of ze al dan niet mensen 
rechtstreeks moeten besnuffelen die mogelijk in het stadium zitten waarin ze het virus 
uitscheiden) ; 
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- fretten die worden gebruikt voor de jacht of het verdrijven van ongedierte. 

 

Nertsen werden buiten beschouwing gelaten in deze lijst, aangezien, op datum van opstelling 
van dit document,  alle Belgische nertsenbedrijven hun activiteiten  hadden opgeschort. 
Nertsen zouden alsnog in deze lijst kunnen worden opgenomen indien nertsenbedrijven hun 
activiteiten zouden hernemen vóór de datum van de officiële stopzetting van dit type activiteit 
in België (eind november 2023).  

Voor de RAGCA is het dus niet nodig om diersoorten die door particulieren worden gehouden 
als gezelschapsdieren te vaccineren, ook als ze werden geïdentificeerd als “zeer of matig 
gevoelig” (bijvoorbeeld: katten, honden, goudhamsters, fretten).   

De klinische symptomen na een SARS-CoV-2 besmetting bij gezelschapsdieren zijn zeer 
beperkt gebleken (hamsters buiten beschouwing gelaten). Bij gezelschapsdieren wordt het 
risico op verspreiding van het virus binnen de diersoort als “zeer laag” beschouwd. Om dit 
risico, alsook het risico op overdracht van dier op mens, te vermijden, werden aanbevelingen 
voor tijdelijke afstandsmaatregelen ten aanzien van deze dieren (mits het dierenwelzijn kan 
worden nageleefd) al vermeld in de spoedraadgeving 04-2020 van het Wetenschappelijk 
Comité ingesteld bij het FAVV. 

De RAGCA benadrukt dat in dit verband de vaccinatie van mensen een aanvulling is op alle 
andere risicobeperkende maatregelen (dragen van een mondmasker, hygiëne, bioveiligheid, 
reductie van de frequentie en de duur van de contacten en dit voor het personeel dat strikt 
noodzakelijk is voor de verzorging van de dieren). De RAGCA is van mening dat een 
voldoende vaccinatiegraad bij de mens het risico op besmettingen van mens op dier (de meest 
waarschijnlijke richting van besmetting) effectief zou moeten reduceren.  

Er moet vooral rekening worden gehouden met personen die in nauw contact werken met de 
hierboven genoemde diersoorten die mogelijk in aanmerking komen voor een vaccinatie tegen 
SARS-CoV-2. De RAGCA is van mening dat de volksgezondheidsautoriteiten dus moeten 
aanbevelen dat iedereen die door zijn (beroeps)activiteiten in contact komt met een SARS-
CoV-2-gevoelige diersoort zich moet laten vaccineren. Hierbij moet echter de prioritering 
worden nageleefd van de categorieën mensen bepaald door de volksgezondheidsautoriteiten 
in het kader van de fasering van de vaccinatie.  

 

Conclusies 

Gelet op de huidige epidemiologische omstandigheden is de “massavaccinatie” van huisdieren 
niet aangewezen. Een voldoende vaccinatiegraad van de menselijke populatie zou de risico’s 
op overdracht van SARS-CoV-2 van mens op dier en dus ook de omgekeerde overdracht van 
dier op mens moeten beperken.  

Enkel gerichte vaccinaties zouden kunnen worden gerechtvaardigd in zeer specifieke 
omstandigheden, zoals de bescherming van bedreigde diersoorten of om te voorkomen dat er 
een dierlijk reservoir voor het virus ontstaat.   

Voor een optimale vaccinatie van de dieren, zullen specifieke vaccins moeten worden 
ontwikkeld. Indien dit niet mogelijk is, zouden in de context van een noodsituatie en volgens 
het cascadeprincipe humane vaccins kunnen worden overwogen.   

Meer nog dan de dieren, zijn het in de eerste plaats de mensen die in contact komen met 
gevoelige diersoorten die op voorhand zouden moeten worden gevaccineerd en alle 
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aanvullende risicobeperkende maatregelen m.b.t. virusoverdracht zouden moeten naleven 
(het dragen van een mondmasker, hygiëne, bioveiligheid, beperking van de contacten).  

 

 

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

Prof. Dr. J. Dewulf  

Voorzitter 
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