
Komt het COVID-19-virus bij vleermuizen vandaan? 

 
De exacte herkomst van het virus dat nu bij mensen heerst is on-
bekend. Hoewel het COVID-19-virus genetisch lijkt op een virus 
dat in één Zuidoost-Aziatische vleermuissoort (Rhinolophus affinis) 
is aangetroffen zijn er geen bewijzen van rechtstreekse overdracht 
van dat virus op de mens. Buiten het virus dat in deze vleermuis-
soort is aangetroffen zijn ook in andere dieren (niet-vleermuizen) 
virussen gevonden die lijken op het COVID-19-virus.  

De vernietiging en verstoring van leefgebieden en de handel in 
wilde dieren op ongecontroleerde en onhygiënische wildmarkten 
worden genoemd als oorzaken van het ontstaan van het virus en 
de COVID-19 uitbraak. Doordat op zo’n markt dieren en mensen 
elkaar vaak en makkelijk kunnen besmetten is het een plek waar 
een onschadelijk virus in een voor mensen schadelijk virus kan 
veranderen. Er zijn sterke vermoedens dat het COVID-19-virus via 
een ander dier, mogelijk een schubdier, bij mensen terecht is ge-
komen. Daarna is het door mensen over de hele wereld verspreid. 

Antwoorden over  
COVID-19 en vleermuizen 

Omgaan met zorgen en vragen van bezorgde bewoners, 
omwonenden, opdrachtgevers: 

• Neem zorgen / angsten van mensen serieus.  
Lach ze niet weg / doe ze niet af als onzin.  

• Luister naar het verhaal / kap het niet af. 

• Laat merken dat je hun zorgen / vragen begrijpt. 

• Beantwoord vragen met bondige en duidelijke info.  
(zie ook de folders “Vleermuizen in huis” en “Veel gestelde 
vragen over vleermuizen”). 

• Wacht na het antwoord op de volgende vraag. 
Ga niet antwoorden of info geven op nog-niet-gestelde vragen. 
In het uitweiden over een onderwerp zeg je soms dingen die de 
ander weer kunnen verwarren of kom je op een ander lastig 
onderwerp waar helemaal niet naar gevraagd is. 

• Vraag na het beantwoorden van een vraag of de vraag vol-
doende is beantwoord en of de eventuele zorg is weggenomen. 

• Overhandig de folder “Veel gestelde vragen over vleermuizen” 
en indien van toepassing ook de folder “Vleermuizen in huis”. 

• Als je het antwoord op een vraag niet weet, zeg dan dat ze 
daarvoor ook kunnen bellen / mailen naar de Zoogdiervereni-
ging. Contactgegevens staan op de andere folders en op 
www.zoogdiervereniging.nl. 

• Neem even de tijd voor een antwoord. Als je vanwege de uit-
voering van onderzoek weinig tijd hebt, geef dan een folder en 
geef aan dat ze ook kunnen mailen / bellen naar de Zoogdier-
vereniging. Contactgegevens staan op de andere folders en op 
www.zoogdiervereniging.nl. 

Omgaan met negatief handelen in relatie tot COVID-19  
en vleermuizen: 

Heb je signalen ontvangen van mensen die uit angst voor COVID-
19 acties (willen) ondernemen tegen vleermuizen, vleermuiskas-
ten en/of inbouwvoorzieningen?  

Wat te doen als je daar iets van merkt: 

• Praat met de betreffende bewoner(s) / burger(s) over hun zor-
gen en angsten. Probeer hun vragen rustig en genuanceerd te 
beantwoorden en hun zorgen weg te nemen. Er zijn twee infor- 

Zijn vleermuizen in Nederland ook geïnfecteerd met  
het COVID-19-virus? 

Het nieuwe coronavirus (COVID-19-virus) is niet gevonden in 
vleermuizen in Nederland, ondanks dat er in de afgelopen jaren 
intensief naar virussen bij vleermuizen in Nederland is gekeken.  
Bovendien staan de vleermuissoorten die in Nederland en Europa 
voorkomen niet in contact met soorten in Zuidoost Azië. 

Zijn vleermuizen “bronnen van infecties”? 

 
Er wordt wel eens gezegd dat vleermuizen “bronnen zijn van vi-
russen of zoönosen”. Het is echter zo dat iedere diersoort virussen 
met zich meedraagt. Dat geldt voor alle wilde dieren, boerderijdie-
ren en huisdieren. In de meeste gevallen gaat het om soort speci-
fieke virussen die geen gevaar vormen voor mensen. Wanneer 
een ziekte van een dier wel overgedragen kan worden op een 
mens spreken we van een “zoönose”.  
Er zijn meer dan 1400 soorten vleermuizen in de wereld en iedere 
soort of soortgroep heeft zijn eigen virussen. Een gemiddelde 
vleermuis heeft echter niet meer virussen of zoönosen dan een 
vogel, knaagdier of ander gewerveld dier. Wanneer we vleermui-
zen en andere wilde dieren met rust laten is er geen risico dat een 
virus van een dier bij een mens terecht komt.  

Zijn vleermuizen in en rondom huis gevaarlijk voor de  
gezondheid? 

Vleermuizen die in de spouw, dak op of op de zolder wonen, of 
buiten rondvliegen, vormen geen gevaar voor de volksgezondheid.  
Hoewel dit zeer zeldzaam is kan bij vleermuizen in Nederland wel 
het rabiësvirus (hondsdolheid) voorkomen. Dat virus is enkel over-
draagbaar na een beet van een besmette vleermuis. Om dit te 
voorkomen raap je een gestrande vleermuis niet op met je blote 
handen. Raadpleeg bij een gevonden vleermuis een vleermuisdes-
kundige bij jou in de buurt via www.vleermuis.net.  

LET OP! Deze handreiking is niet bedoeld om uit te delen. 

Zit je zelf met vragen of zoek je advies  
m.b.t. vleermuizen en COVID-19? 

 
infocovid19@zoogdiervereniging.nl 

024-7410500 

Inleiding 

 
In de media circuleren berichten dat de Covid-19 pandemie ver-
oorzaakt is door vleermuizen. Doordat vleermuizen over de ver-
spreiding van ziekten vaker (ten onrechte!) in een kwaad daglicht 
staan, lijken mensen zich snel zorgen te maken over de relatie 
tussen vleermuizen en ziektes (virussen). Aan ons als vleermuis-
liefhebbers / kenners de taak om deze zorgen weg te nemen. 

Deze handreiking is bedoeld voor professionele én vrijwillige 

vleermuiswerkers. Het doel is jullie te ondersteunen bij het ade-

quaat beantwoorden van vragen van o.a. bewoners, omwonen-

den en opdrachtgevers over covid-19 en vleermuizen. 

Wat is de oorzaak van de huidige coronavirus uitbraak? 

 
De oorzaak is een infectie met een nieuw ontdekt virus dat be-
hoort tot de familie der Coronavirussen. De officiële naam van dit 
nieuwe coronavirus is SARS-CoV-2, maar wordt in de praktijk va-
ker Covid-19 virus genoemd. De ziekte die door infectie met dit 
virus wordt veroorzaakt heet officieel ‘Coronavirus Disease 2019’, 
afgekort COVID-19. 

Handreiking omgang  
met publiek  
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Handreiking voor 
vleermuiswerkers 

Vleermuizen in de media 

 
In de media wordt de herkomst van COVID-19 uitbraak vaak sa-
mengevat tot “afkomstig van vleermuizen”. Het is hierdoor niet zo 
gek dat mensen zich zorgen maken. Als media en opiniemakers 
dan vleermuizen beschouwen als “belangrijke verspreiders” en 
“bronnen van infecties”, dan is het niet gek dat mensen bang wor-
den als ze vleermuizen in hun omgeving zien. Als gevolg hiervan 
kan het gebeuren dat mensen negatief reageren op vleermuizen 
en voor vleermuizen genomen beschermingsmaatregelen zoals 
b.v. opgehangen of ingebouwde vleermuiskasten. 
 
Als zorgen omslaan in angst dan bestaat bovendien het risico dat 
in de maatschappij het draagvlak voor het samenleven met deze 
in ecologisch opzicht belangrijke  dieren verloren gaat. Als dat 
gebeurt kan ook de praktische en wettelijke bescherming in ge-
vaar komen. 

Colofon 
Deze folder is een uitgave van de Zoogdiervereniging  
en de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN).  
 
Uitgave: 30 mei 2020 – ZV01B 
Tekst:  Marco A. Snijder, Erik Korsten  
 en Jan P.C. Boshamer 
Foto:  Gewone dwergvleermuis, Erik Korsten  
Vormgeving: Marco A. Snijder 

Meer informatie: 
 

www.zoogdiervereniging.nl 
024-7410500 

matiefolders om achter te laten: “Vleermuizen in huis” en “Veel 
gestelde vragen over vleermuizen”. 

• Neem bij een onderzoeksproject of bij mitigatie of natuurinclu-
sief bouwen ook contact op met de opdrachtgever. Vraag hem 
ook de bewoners te informeren over het onderzoek en de ge-
plande beschermingsmaatregelen. 

• Wanneer er uit angst of zorgen over vleermuizen en COVID-19 
al negatieve handelingen zijn uitgevoerd? Bijvoorbeeld kasten 
verwijderd of dichtgemaakt. 

1. Reageer hier rustig op; mensen straffen of dreigen met 
straf voor een handeling die ze uit angst of serieuze 
bezorgdheid hebben uitgevoerd, kan snel averechts 
werken. Praat met de mensen en probeer erger te 
voorkomen. 

2. Stuur een melding naar:  
infocovid19@zoogdiervereniging.nl 

3. Als mensen na het verkrijgen van voorlichting toch 
doorgaan met vleermuiskasten verwijderen, dichtma-
ken (en mogelijk daarbij direct of indirect vleermuizen 
verwonden of doden), neem dan contact met de regio-
nale omgevingsdienst.  

Omgaan met vragen uit de media: 

 
Als je lokaal bekend bent, kun je natuurlijk ook van de media vra-
gen krijgen over vleermuizen en COVID-19 (of andere virussen): 

• Als je contact met de (geschreven) media niet prettig vindt; 
verwijs dan gerust naar de Zoogdiervereniging via  
info@zoogdiervereniging.nl, of vraag ons om advies. 

• Bereid je interview goed voor: wat is het onderwerp en welke 
boodschap wil je overdragen? 

• Neem rustig de tijd om het gesprek aan te gaan. 

• Verwijs naar de informatie op de website van de Zoogdiervere-
niging. 

• Houd je aan de feiten, wees genuanceerd in je antwoorden en 
probeer zoveel mogelijk ongewenst effectbejag te voorkomen. 

• Vraag bij geschreven media altijd vooraf of je het artikel nog 
voor publicatie mag lezen en mag reageren. Dat kan voorko-
men dat je verkeerd wordt begrepen of iets wat je zei uit zijn 
context is gehaald. Veel journalisten staan open voor sugges-
ties. 

LET OP! Deze handreiking is niet bedoeld om uit te delen. 

mailto:infocovid19@zoogdiervereniging.nl

