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KRIJGEN DIEREN CORONA?
Er zijn geen aanwijzingen dat dieren
besmet kunnen worden met het coronavirus dat nu rondwaart. Toch is voorzichtigheid geboden, zegt viroloog
Wim van der Poel van Wageningen
Bioveterinary Research. Hij en zijn collega’s gaan in het kader van vaccinontwikkeling onderzoeken of en hoe dieren dit coronavirus kunnen krijgen.
Spelen dieren een rol in de overdracht
van het coronavirus?
‘We hebben geen gegevens uit China
waaruit blijkt dat gezelschapsdieren en
vee geïnfecteerd kunnen worden met
SARS-CoV-2 (de officiële naam van het
virus dat COVID-19 - voluit “corona virus
disease-2019”- veroorzaakt, red.) of dat ze
een infectiebron vormen voor mensen.
Maar dit is iets waar meer onderzoek
naar gedaan moet worden.

‘Coronapatiënten moeten
contact met huisdieren,
zoals aaien, vermijden’
In Hong Kong testte een hond positief
op SARS-CoV-2.
‘Op dit moment is onduidelijk of de
hond daadwerkelijk geïnfecteerd is, of
dat het een omgevingscontaminatie
betreft, waarbij het virus op de slijmvliezen van de hond terecht is gekomen
door contact met de zieke eigenaar.
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Er is een meldingsplicht als een dier
positief getest wordt op het coronavirus.
‘Dierenartsen die verdenkingen hebben
omdat een hond of kat ziekteverschijnselen vertoont na contact met een coronapatiënt, kunnen contact opnemen

met ons. Als een dier positief test moeten we dat melden aan de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit, die het
vervolgens doorgeeft aan de Wereldorganisatie voor diergezondheid, de OIE.’
Krijgen jullie nu veel testaanvragen?
‘Tot nu toe hebben we één hond getest,
die had het virus niet. Recent kregen we
ook een verzoek om grondstoffen voor
diervoeding en voedsel te testen. Er zijn
geen aanwijzingen dat het virus via
voedsel wordt verspreid, maar blijkbaar
nemen sommige landen toch het zekere voor het onzekere en stellen strengere importeisen.’
Jullie gaan nader onderzoeken hoe dieren reageren op het virus?
‘Wij gaan in samenwerking met een
internationaal consortium aan de slag
om te onderzoeken hoe en of dieren
geïnfecteerd worden. Die tests voeren
we uit in het kader van vaccinontwikkeling, omdat we vaccins eerst in dieren
moeten testen. Wereldwijd wordt op
meerdere plekken gewerkt aan vaccinontwikkeling. Het consortium spreidt
de winkansen om zo snel mogelijk met
een vaccin te komen.’
Wat moet je doen als baasje of boer
wanneer je besmet bent?
‘Ondanks dat er geen aanwijzingen zijn
dat huisdieren een rol spelen bij de verspreiding van het virus, krijgen coronapatiënten het advies om contact met
huisdieren, zoals aaien, knuffelen en
laten likken te vermijden. Ook zieke
veehouders kunnen de verzorging van
dieren beter overlaten aan anderen.
Better safe than sorry’. TL

VISIE
‘Overvraag
thuiswerkers
niet’
Het ziet er naar uit dat WUR-medewerkers voorlopig
verplicht thuiswerken. Wat doet dat met mensen?
Resource vroeg het aan Herman Kok, docent Business
Management & Organisation. ‘Mogelijk breekt dit de
thuiswerkdiscussie weer open.’
Wat doet het thuiswerken met mensen?
‘Mensen die voorheen al thuiswerkten zijn daar meer op
ingesteld en zijn gewend een balans te vinden tussen
werk en privé. Maar ik denk dat een hele grote groep totaal niet weet wat hen overkomt. Die moeten maar thuis
zien te werken aan de keukentafel, met bijvoorbeeld de
kinderen eromheen en de partner. Dat geeft stress.
Sinds de tachtiger jaren is allerlei onderzoek gedaan naar
thuiswerken, vooral in relatie tot werk-privé balans, tevredenheid, professionele en sociale isolatie. De invloed van
de ruimtelijke kenmerken van de thuiswerkplek zijn echter nauwelijks aan bod gekomen. Daarom hebben we besloten van de nood een deugd te maken. De huidige situatie biedt een unieke kans om dit grootschalig te onderzoeken en dus ben ik met mijn bedrijf Shign een gratis
landelijke monitor gestart. We bekijken het effect van
ruimte en faciliteiten van medewerkers in relatie tot hun
welzijn, werk-privé balans en productiviteit. Interessant
voor werkgevers en voor ons onderzoekers natuurlijk.’
Hoe kan de organisatie mensen ondersteunen?
‘Vooral mensen niet overvragen. Thuiswerken is normaalgesproken vooral administratief, met af en toe overleg. Je moet niet verwachten dat mensen hetzelfde doen
als op kantoor. Dagen vol online vergaderingen is te veel.
Mensen moeten hun eigen ritme vinden. Daarnaast hebben mensen behoefte aan contact. Dat moet nu online.
Sommige mensen gaan virtueel koffie drinken en even
bijkletsen. Wat de werkplek betreft is ergonomie natuurlijk belangrijk, maar ik denk dat je nu niet het maximale
kunt vragen van een werkgever. Ik verwacht niet dat medewerkers daar nu moeilijk over gaan doen. Misschien levert het problemen op naarmate de situatie langer duurt.’
Heeft thuiswerken voordelen?
‘Ik denk dat we van deze situatie kunnen leren. Tot nu
toe is WUR altijd terughoudend geweest om medewerkers thuis te laten werken, dus ik ben nieuwsgierig naar
de ervaringen en of dit nog geëvalueerd gaat worden.
Nu werkt iedereen tegen wil en dank thuis, maar als het
voor sommige mensen werkt dan kunnen ze vaker
thuiswerken. Dit is het moment om de thuiswerkdiscussie weer open te breken.’ TL
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