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Betreft :

Covid19 (besmetting met SARS-CoV-2) bij nertsen

Recent werden in Nederland vier nertsenhouderijen positief bevonden voor Covid-19.
Gezien het feit dat nertsen tot dezelfde familie behoren als de fretten (nl. de
Mustelidae), waarvan reeds geweten was dat ze vatbaar zijn voor Covid-19, is deze
bevinding niet verrassend.
Gezien de mogelijke overdracht van het virus van mens op dier en omgekeerd van
dier op mens, wordt in België aangeraden om:
-

-

-

Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit
van ons voedsel, ter
bescherming van de
gezondheid van
mens, dier en plant.

het contact tussen mensen en nertsen/fretten zoveel mogelijk te beperken;
de toegang tot de houderijen te verbieden aan personen die niet strikt
noodzakelijk zijn voor het beheer van het bedrijf en de verzorging van de
dieren;
aan verzorgers van de dieren om, in geval van contact met de dieren, hun
handen te wassen en een mondmasker te dragen;
mensen die besmet zijn met Covid-19 of symptomen hebben die mogelijk
kunnen wijzen op Covid-19 zeker niet in contact te laten komen met
nertsen/fretten;
alle noodzakelijke maatregelen te treffen om contact tussen nertsen/fretten en
gezelschapsdieren (honden en katten) en wilde marterachtigen te vermijden.

Het wordt ook aangeraden aan houders van nertsen of fretten om alle verdachte
klinische symptomen (koorts, lethargie, lopende neus of ogen, hoesten, niezen,
ademhalingsproblemen of kortademigheid, braken, diarree) bij nertsen onmiddellijk te
melden aan hun dierenarts die de nodige vaststellingen kan doen en indien
noodzakelijk monsters (mond-, neus- en fecaliën-/rectale monsters) kan nemen en
inzenden voor verder onderzoek.

Mag ik u vragen deze aanbevelingen aan de eigenaars van alle Belgische
nertsenhouderijen waar u contacten mee heeft herinneren. Verdere informatie over
SARS-CoV-2 (Covid19) besmetting bij dieren kan ook op de volgende website
teruggevonden worden:
http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/covid19/dieren.asp .
In geval van een verdenking of bevestiging van besmetting met SARS-CoV-2 in een
Belgische nertsenhouderij vragen we u om dit onmiddellijk te melden aan de
Belgische dierengezondheidsautoriteiten. Deze melding kan per e-mail gedaan
worden aan het algemeen e-mailadres voor Covid19 bij dieren in België:
covidanimals@favv.be
We vragen u ook om de volledige contactgegevens van het laboratorium dat de
analyse van de monster(s) zal uitvoeren over te maken.
Als bijlage vindt u de aanbevelingen van de Belgische Risk Assessment Group on
Covid19 in animals (‘RAGCA’) betreffende de diagnose van SARS-CoV-2 besmetting
bij (gezelschaps)dieren. Er zijn tevens 2 Excel formulieren beschikbaar voor de
registratie van:
-

-

alle relevante informatie en de klinische symptomen van geval(len) die door
de dierenarts verzameld worden in functie van mogelijk verder onderzoek bij
een positief resultaat (bijlage 2 van het document ‘Aanbevelingen van de Risk
Assessment Group-Covid-19 Animals (RAGCA) betreffende de diagnose van
SARS-CoV-2 bij gezelschapsdieren en de rapportering van
laboratoriumresultaten’);
alle informatie die door het laboratorium dat het monster ontvangt en
analyseert moet worden overgemaakt aan de RAGCA, covidanimals@favv.be
(bijlage 1 van het document ‘Aanbevelingen van de Risk Assessment GroupCovid-19 Animals (RAGCA) betreffende de diagnose van SARS-CoV-2 bij
gezelschapsdieren en de rapportering van laboratoriumresultaten’).

Hoogachtend,
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