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Mededeling van de RAGCA aan praktijkdierenartsen betreffende 
besmetting van gezelschapsdieren met nieuwe varianten van 
SARS-CoV-2 (variants of concern, VoC's).  
Goedgekeurd door de leden van de RAGCA op 23/04/2021.  

RAGCA staat voor ‘Risk Assessment Group - COVID Animals’ en is een werkgroep van het Wetenschappelijk 
Comité ingesteld bij het FAVV die sinds het begin van de pandemie een mandaat van de federaal RAG Covid heeft 
gekregen om de wetenschappelijke kennis over de evolutie van Covid-19 bij dieren en het risico voor overdracht 
tussen dieren onderling, van mens naar dier en vice-versa op te volgen.  

Belangrijkste punten:  
- Gezelschapsdieren spelen momenteel geen belangrijke rol in de overdracht van 

Covid-19 bij de mens. Nieuwe gegevens uit de literatuur of uit het veld brengen geen 
verandering in dit standpunt. Het grootste infectierisico voor de mens is nog steeds 
afkomstig van de mens zelf. 

- Sommige gezelschapsdieren zijn gevoelig voor een besmetting met SARS-CoV-2 (met 
name honden en vooral katten, fretten en hamsters). Deze dieren kunnen besmet 
raken door contact met een eerder geïnfecteerde mens. Als een eigenaar Covid-19 
heeft, moet hij of zij het contact met huisdieren zoveel mogelijk beperken. 

- Recente, nog niet volledig gevalideerde literatuurgegevens, suggereren een 
verhoogde incidentie van myocarditis bij gezelschapsdieren die besmet werden met de 
Britse variant van SARS-CoV-2. Het betreft hier zeer kleine aantallen dieren waardoor 
er nog geen definitieve conclusies kunnen getrokken worden. Myocarditis is een 
bekende complicatie van Covid-19 bij de mens.  

- Naast de andere reeds vermelde klinische symptomen van SARS-CoV-2 besmetting 
bij dieren (koorts, lethargie, lopende neus/lopende ogen, hoesten, niezen, 
ademhalingsmoeilijkheden of kortademigheid, braken, diarree) beveelt  de RAGCA aan 
om symptomen van myocarditis te beschouwen als een verdenking van SARS-CoV-2 
besmetting bij een dier. Recent contact met een met SARS-CoV-2 geïnfecteerde   
mens (of verdacht ervan) in de thuisomgeving van het dier blijft daarbij 
primordiaal in de anamnese. Diagnostische tests zijn nodig om deze verdenking 
te bevestigen bij gezelschapsdieren (zie ook https://www.favv-
afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/covid19/_documents/20200707-
RAGCA-RECO-Diagnose_NL_4_site.pdf). 

- SARS-CoV-2 besmetting bij alle dieren (bij alle dierensoorten) is aangifteplichtig. 

Details van de studie van Ferasin et al. (2021) waarin gevallen van 
myocarditis worden gemeld bij gezelschapsdieren die positief waren 
voor besmetting met de Britse variant van SARS-CoV-2  
RAGCA heeft een publicatie (die nog geen peer-review heeft ondergaan) ontvangen waarin 
de resultaten van een veldstudie in het VK bij gezelschapsdieren met hartaandoeningen 
worden besproken (Ferasin et al., 2021). Uit deze studie blijkt een aanzienlijke toename van 
het aantal gezelschapsdieren (honden en katten) met klinische symptomen van myocarditis, 
zonder bijhorende ademhalingssymptomen. Het betrof raadplegingen tussen december 2020 
en februari 2021 (d.w.z. op het moment van de piek van Covid-19 bij de mens in het VK) in 
één dierenkliniek in het VK. Het VK werd zwaar getroffen tijdens de pandemie, in het bijzonder 
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door de variant of concern (VoC) B.1.1.7 (VOC-202012/01 of VUI-202012/01, de zogenoemde 
"Britse variant").  

Verscheidene dieren met myocarditis waren positief voor SARS-CoV-2 besmetting, hetzij door 
een directe test (RT-PCR op een rectumswab bij 2 katten en 1 hond), hetzij door een indirecte 
test (Microsphere immunoassay en seroneutralisatie bij 2 katten en 1 hond, deze dieren 
verschilden van de dieren die positief waren voor de RT-PCR). De Britse variant van SARS-
CoV-2 werd geïdentificeerd door sequentiebepaling van de RT-PCR reactieproducten.  

De meeste dieren waren 3-6 weken vóór hun aanmelding in de kliniek in contact geweest  met 
mensen waarvan de Covid-19 infectie werd bevestigd. Op basis van deze resultaten beweren 
de auteurs dat gezelschapsdieren een grotere epidemiologische rol zouden kunnen spelen in 
de pandemie. Een reëel risico op overdracht van SARS-CoV-2 van dier op mens wordt door 
de voorlopige resultaten van deze studie echter niet ondersteund.  

Commentaar en interpretatie van de studie van Ferrasin et al. (2021) 
door de RAGCA  
Voor de RAGCA toont deze studie enkel een associatie aan tussen myocarditis bij huisdieren 
en gelijktijdige besmetting door SARS-CoV-2. Deze studie kon nog geen bewijs van een 
oorzakelijk verband aantonen, hoewel de complicaties van myocarditis welbekend zijn bij 
gevallen van infectie van de mens met SARS-CoV-2.  

Momenteel heeft de RAGCA geen aanwijzingen voor een toename van myocarditis bij 
gezelschapsdieren in België. De studie levert geen nieuwe aanwijzingen op voor een grotere 
overdracht, circulatie of pathogeniciteit van de Britse variant bij gezelschapsdieren.  

Aanvullende gegevens over SARS-CoV-2-varianten bij dieren  
Naast deze Britse studie hebben andere (ongepubliceerde) veldgegevens uit de hele wereld 
de gevoeligheid van gezelschapsdieren voor varianten van SARS-CoV-2 aangetoond 
(momenteel voornamelijk de Britse variant). In Italië vertoonde een kat, waarbij de Britse VoC 
kon worden opgespoord, klinische ademhalingssymptomen (identiek aan degene die met de 
"klassieke" virusstammen kunnen worden verwacht). Daarentegen vertoonden in de VS twee 
dieren (een hond en een kat), waarbij de Britse VoC kon worden aangetoond, geen klinische 
symptomen. Eén kat in Frankrijk werd ook positief gemeld voor deze Britse variant. 

Alle tot dusver verrichte epidemiologische studies hebben aangetoond dat sommige 
diersoorten gevoelig zijn voor een besmetting met SARS-CoV-2, en dat de vastgestelde 
infecties meestal gelinkt konden worden met een voorafgaand contact met een geïnfecteerde 
mens in hun omgeving. De daarmee gepaard gaande klinische tekenen waren in de overgrote 
meerderheid van de gevallen mild. In de context van een pandemie, met een hoge incidentie 
bij de mens, is het duidelijk dat er waarschijnlijk nog meer positieve gezelschapsdieren zullen 
worden gedetecteerd. 

Tot op heden hebben alle (gepubliceerde of nog niet ‘peer-reviewed’) experimentele studies 
die met SARS-CoV-2-varianten in diermodellen (hamster) zijn uitgevoerd, geen verhoogde 
pathogeniciteit aangetoond. Er is wel een grotere overdraagbaarheid tussen dieren bevestigd. 

Huidige epidemiologische situatie in België bij dieren 
In België zijn, afgezien van een kat in Luik in maart 2020, de resultaten van de tot nu toe 
uitgevoerde tests op dieren allemaal negatief gebleken (bij nertsen, gezelschapsdieren, ratten 
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in het Antwerpse Gewest, diverse soorten in het wild levende dieren die als gevoelig of 
mogelijk gevoelig worden beschouwd).  

Besmetting door SARS-CoV-2 is sinds juni 2020 een aangifteplichtige ziekte in België 
(Ministerieel besluit van 26/08/2020 houdende dringende maatregelen voor de 
epidemiologische toezicht op het SARS-CoV-2-virus bij dieren en om de verspreiding ervan in 
nertsenhouderijen te voorkomen). Alle dierenartsen die een verdenking van besmetting met 
SARS-CoV-2 bij een dier vaststellen, moeten dit aan de bevoegde autoriteit melden. De 
RAGCA wil eraan herinneren dat zij aanbevelingen heeft gedaan aan praktijkdierenartsen om 
hen in staat te stellen deze verdenking correct vast te stellen. Voor meer informatie hierover 
wordt verwezen naar de website van de RAGCA; communicatie “Besmetting met SARS-Cov-
2 bij dieren: aangifteplichtige dierziekte”; https://www.favv-
afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/covid19/dieren.asp; document " 
Aanbevelingen van RAGCA betreffende de diagnose van SARS-CoV-2 bij gezelschapsdieren 
en de rapportering van laboresultaten"; https://www.favv-
afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/covid19/_documents/20200707-RAGCA-
RECO-Diagnose_NL_4_site.pdf.  

Dierenartsen worden aanbevolen om nu ook klinische tekenen van myocarditis of 
aanwijzingen hiervoor op te nemen in de symptomen van een verdenking van SARS-CoV-2 
infectie bij dieren. Ter herinnering: recent contact met een met SARS-CoV-2 geïnfecteerde 
mens (of verdacht ervan) in de omgeving van het dier moet het eerste aangrijpingspunt zijn. 
Alle laboratoria die op SARS-CoV-2 testen, moeten een positief diermonster melden. Er wordt  
hen ook gevraagd om alle negatieve resultaten te melden aan de RAGCA voor 
epidemiologische doeleinden. 

Besluit 
Sinds het begin van de epidemie, is de RAGCA net als verschillende internationale 
instellingen (OIE, WHO, CDC, EFSA), van mening dat gezelschapsdieren momenteel 
geen rol van betekenis spelen in de pandemie bij de mens. De nieuwe gegevens uit de 
literatuur veranderen deze opinie niet. Recent contact met een met SARS-CoV-2 
geïnfecteerde   mens (of verdacht ervan) in de thuisomgeving van het dier blijft daarbij 
primordiaal in de anamnese. Diagnostische tests zijn nodig om deze verdenking te 
bevestigen bij gezelschapsdieren. Sommige gezelschapsdieren zijn inderdaad gevoelig 
voor besmetting met SARS-CoV-2 (met name honden, katten, fretten, hamster) en kunnen 
besmet raken door contact met een eerder besmette mens. Maar tot op de dag van vandaag 
blijft de mens het grootste infectierisico voor de mens. 

 

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

Prof. Dr. J. Dewulf 

Voorzitter 
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