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COVID-19 
 
De	kat	in	quarantaine	plaatsen?	Desinfecteren	van	de	hond?	Het	laatste	advies	over	het	coronavirus	
en	uw	huisdieren 

Door David Grimm12, 2020 , 9:50 

Toen een Dwergkees in Hong Kong positief getest op SARS-CoV-2  werd, waren huisdieren al snel 
onderdeel van het coronavirus gesprek. De zaak riep de alarmerende mogelijkheid dat huisdieren 
kunnen deel uitmaken van de transmissieketen voor de ernstige acute respiratoire syndroom 
coronavirus 2 met mogelijk schadelijk voor hen en voor ons.  

Zoals Hong Kong's Agriculture, Fisheries and Conservation Department (AFCD) uitgelegd in een fact 
sheet  vorige week, de Dwergkeeshond getest "zwak positief" voor het virus in gevoelige tests die 
virale RNA ontdekt in neus en mond monsters. "De hond heeft een laag niveau van infectie en het is 
waarschijnlijk een geval van overdracht van mens op dier," AFCD schreef. "Wij raden ten zeerste aan 
dat zoogdierhuisdieren, waaronder honden en katten uit huishoudens met ... besmette personen moeten 
in quarantaine worden geplaatst ... om de volksgezondheid en de diergezondheid te beschermen." 

Wetenschap sprak met Shelley Rankin, een microbioloog aan de Universiteit van Pennsylvania School 
of Veterinary Medicine, Philadelphia, over de risico's van COVID-19 infectie bij huisdieren. Haar lab 
maakt deel uit van het Veterinary Laboratory Investigation and Response Network van de 
Amerikaanse Food and Drug Administration, een collectief van veterinaire diagnostische laboratoria 
die kunnen helpen bij het bepalen van de impact van de pandemie op huisdieren en andere dieren.  Dit 
interview is bewerkt voor duidelijkheid en lengte. 

V: Kunnen we het nieuwe coronavirus doorgeven aan onze huisdieren? 

A: Het SARS-CoV-2 virus verspreidt zich van mensen naar mensen. Er is geen onderzoek ter 
ondersteuning van de verspreiding van mens tot dier op dit moment. Monsters van de Hong Kong 
hond had een klein aantal virusdeeltjes aanwezig. Bij een dier zonder klinische ziekteverschijnselen is 
het moeilijk te zeggen wat dit betekent. Het was een enkel geval, en we leerden dat we veel meer 
onderzoek moeten doen naar het potentieel van het menselijke SARS-CoV-19 virus om dieren te 
infecteren. 

Dat gezegd hebbende, katten en honden zijn zoogdieren ook. Ze hebben veel van dezelfde soorten 
receptoren als wij. Dus het virus kan zich theoretisch hechten aan deze receptoren. Maar zal het hun 
cellen binnendringen en repliceren? Waarschijnlijk niet. 

Toch moeten mensen die besmet zijn met SARS-CoV-19 het contact met hun huisdieren beperken. 
Was je handen en laat ze je niet op je gezicht likken. Als het virus in uw afscheidingen, en er is een 
potentieel van overdracht, dit zijn manieren waarop het kan worden overgedragen. 

 
Shelley Rankin is microbioloog aan de University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine, Philadelphia. 
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V: Moeten we de huisdieren testen? 

A: Dat is [niet] iedereen's topprioriteit op dit moment. Het moet echter worden 
besproken als we meer gevallen zoals dwergkeeshond in Hongkong gaan zien. 

V: Kunnen onze huisdieren dienen als een reservoir van het virus en 
doorgeven aan ons? 

A: Als huisdieren besmet kunnen raken en we weten niet of ze dat kunnen , dan 
ja, ze kunnen dienen als een reservoir. En in dat geval moeten we met ze omgaan op dezelfde manier 
als we met menselijke zaken omgaan. We moeten uitzoeken hoe we ze moeten behandelen. Net als 
menselijke ziekenhuizen zouden dierenartsziekenhuizen voorbereid moeten zijn op een toename van 
het aantal gevallen. 

V: Zouden we onze huisdieren ook in quarantaine plaatsen? 

A: Ja, net als mensen, kunnen sommige in quarantaine worden geplaatst in een ziekenhuis. Of een 
schuilplaats. Of zelfs een hondendagopvang. Als ze het virus hadden, maar niet ziek waren, kon je ze 
thuis in quarantaine plaatsen. Je zou je contact met hen willen beperken. Misschien houden ze in een 
slaapkamer uit de buurt van andere mensen en dieren. Je zou je handen vaak kunnen wassen, en 
misschien een masker dragen als je de kamer binnenkwam. 

V: Als je mensen in hetzelfde huis hebt - sommige in quarantaine, sommige niet - kan het 
huisdier beide bezoeken? 

A: Nee. Uit een overvloed aan voorzichtigheid, moet het antwoord nee zijn. 

V: Wat moeten we nu doen om onze huisdieren te beschermen? 

A: Het is belangrijk om huisdieren op te nemen in de paraatheidsplanning van uw gezin. Als je ziek 
wordt en in quarantaine wordt geplaatst, moet je ervoor zorgen dat je extra voedsel voor huisdieren bij 
de hand hebt. En je moet je buren bewust maken van voeding, wandelen of medicijnen die je 
huisdieren nodig hebben voor het geval je niet thuis komen. Bereid je nu voor. Ik woon alleen met 
mijn kat. Ik heb extra eten bij de hand. Zelfs als hij het niet nodig heeft [binnenkort], hij gaat het 
uiteindelijk eten. 
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