
Open brief aan alle partijen inzake katje Lee. Volksgezondheid versus ethiek? Realisme graag.  

Wij, de poezenboot en haar dierenartsen, willen via deze open brief een andere zijde belichten over 
het van Rabiës verdacht katje Lee en alle andere huisdieren die hetzelfde lot ondergaan. Wij willen 
een oplossing bieden voor het katje maar ook wijzen op de gevaren die ontstaan door de huidige 
werking. Via deze open brief willen we het standpunt van beide partijen steunen. Onze kennis en 
redenen tot schrijven van deze open brief situeren zich op het vlak dat wij al 25 jaar werkzaam zijn 
met huisdieren en asielhouden in binnen-en buitenland.  

Wat bezielt iemand als Selena?  
Selena Ali heeft het profiel (lees: goed hart) van een toerist die op vakantie emotioneel uit balans 
geraakt door het zien van dierenleed. Toeristen voeden er een diertje. Zonder het te beseffen ontstaat 
er een band tussen mens en dier. Ze vrezen voor de toekomst van het dier wanneer ze vertrekken naar 
huis. Zwerfdieren leven niet lang. Selena was de uitweg voor Lee, die in dit geval al in een 
opvangcentrum zat. Maar Selena is niet alleen, ze is het gezicht geworden van vele anderen die met 
een gebroken hart een zwerfdier achterlaten, of in angst meenemen naar huis.  

Het FAVV en hun verantwoordelijkheid. 
Over het FAVV willen we melden dat we respect hebben voor hun werking. Het is een orgaan dat in 
leven werd geroepen na de dioxine-crisis in 1999. Het FAVV waakt over de kwaliteit en veiligheid 
van ons voedsel. Zij zijn diegene die bij varkenspest de afslachtacties organiseren, zij zijn het die 
loten voedingsmiddelen terugsturen bij onregelmatigheden. Ze doen dat met strenge hand. Ze werken 
voor het voedsel dat wij opeten. Dat voedsel zijn ook dieren. We noemen ze vlees, vis en zuivel. Maar 
het zijn dieren als honden en katten. Daardoor kreeg het FAVV ook Rabiësbestrijding bij 
gezelschapsdieren als taak. Het FAVV heeft een andere instelling dan een dierenvriend als Selena. 
De laatste jaren werden er acties (soms meer een jacht) opgezet door het FAVV op alle niet-conform 
geïmporteerde huisdieren door privépersonen en verenigingen. Veel dieren werden gedood of 
teruggezonden, want in België ontbreekt georganiseerde quarantaine. Het FAVV moet vernietigen of 
terugsturen wat niet veilig is.  

Verhoogd risico op besmetting 
Het FAVV heeft het moeilijk. Toelaten dat Lee een uitzondering krijgt kan herhaling geven. Het dier 
doden is een duidelijk signaal. Maar Selena is een gemediatiseerd voorbeeld geworden waarbij 
objectiviteit vervaagt en het doel de middelen heiligt. En dat wordt zichtbaar. Lee is (voorlopig) door 
hun handen ontsnapt en hoopt op quarantaine, dé oplossing die het FAVV volgens ons onmiddellijk 
moet activeren. Voor Lee zelf, maar vooral voor de veiligheid van de volksgezondheid! Omdat het 
verbergen van verdachte huisdieren een groter risico met zich meebrengt. Deze vorm van liefdadige 
import van huisdieren bleef de laatste 10 jaar vaak onder de radar uit vrees voor de gekende 
consequenties van het FAVV. Hun strenge repressie lijdt vaak tot illegaliteit. Sommige organisaties 
die buitenlandse zwerfdieren ter adoptie aanbieden in België zijn uitgeweken naar achterpoortjes uit 
vrees voor het FAVV maar ook toeristen importeren huisdieren onder de radar. Doordat het FAVV 
zo genadeloos werkt komen meer en meer huisdieren via achterpoortjes binnen. 

 



Risico analyse en open communicatie 
Het FAVV schetst tijdens hun communicatie een aangepast beeld van de werkelijkheid. In Peru 
hebben ze inderdaad hondsdolheid maar het kattenlikje waarvan je besmet kan raken, moet je met een 
ton zout nemen. De vijf gevallen van Rabiës waar het FAVV naar refereert in Cusco/Peru, bevonden 
zich op 7 uur rijden van het kattencafé waar Lee verbleef. Dit schrijven is geen ode aan laksheid maar 
een vraag naar risico inschatting. 

Een Rabiës-infectie ontstaat meestal na een bijtincident. Via een beet wordt het virus diep 
binnengebracht om te infecteren. Er zijn andere infectiewegen, maar uitzonderlijk. Een verwonding 
bij een huisdier is steeds verdacht. Mensen moeten bij besmetting binnen de 48 uur gevaccineerd 
worden maar er werd bij dieren aangetoond dat ook latere vaccinaties genezend kunnen zijn. Als het 
FAVV begaan is met Selena en haar familie, dan hopen we dat deze mensen al gevaccineerd zijn 
tegen Rabiës. De werkelijkheid is dat Selena en haar andere dieren nog geen advies tot vaccinatie 
hebben gekregen. Ofwel schat het FAVV het besmettingsrisico zelf laag in, ofwel is het FAVV slordig 
om de volksgezondheid en Selena in het bijzonder te beschermen tegen dit virus. Bij besmette dieren 
treden in een later stadium vaak gedragsveranderingen op.  Ze worden agressief of net heel suf. In het 
late stadium zal het virus  afdalen naar de speekselklieren waardoor het speeksel virus kan bevatten. 
Vandaar het typische schuimbekkende hondsdol dier. Als een dier in dit stadium een mens bijt is de 
kans op overdracht het grootst. Het grootste gevaar op Rabiës in ons land zijn vleermuizen, maar het 
is nu voor het likje van de kat dat we zullen oppassen.  Het FAVV haalt twee Europeanen aan die na 
een bezoek in Azië met Rabiës besmet waren, maar zij hadden geen huisdieren mee. Er waren twee 
gevallen van import in België 12 jaar en 13 jaar geleden. In beide gevallen werd de hond na maanden 
ziek en werden de eigenaars tijdig behandeld.  

Eigenaars moeten in vertrouwen bij hun dierenarts kunnen langsgaan. De Belgische dierenartsen 
zullen Rabiës snel vermoeden als de eigenaar de waarheid (importdier) durft te vertellen. Maar ook 
daar heerst er een angst voor het FAVV. Het FAVV heeft rondzendbrieven gestuurd naar dierenartsen 
om een niet-conform geval te melden. Dikwijls met dezelfde dramatische gevolgen. Tegenwoordig 
moet je als eigenaar geluk hebben met je dierenarts: sommige melden het dier bij het FAVV, andere 
weer niet.   

Quarantaine 
Een quarantaine is in andere Europese landen aanwezig.  Het FAVV keurt quarantaine voor Lee af 
op basis van: 1) het risico op besmetting 2) het ontbreken van quarantaine. Toch mocht Selena zelf 
14 dagen lang quarantaine voorzien. Het FAVV dient te beseffen dat ze een inbreuk begaan inzake 
dierenwelzijn. Het ontbreken van infrastructuur maakt de handeling tot doden niet minder strafbaar.  

Wij zouden via dit schrijven de infrastructuur die we hebben willen aanbieden om het katje Lee op te 
vangen. We hebben de mogelijkheid een apart lokaal aan te bieden. We kunnen Lee in volledige 
afzondering houden. Een dierenarts (zelf gevaccineerd) kan het katje observeren op 
gedragsveranderingen en ziekte. Wij kunnen dit met de nodige hygiëne doen en tegelijk instaan voor 
het emotioneel welzijn van het dier.  We stellen onze diensten gratis ter beschikking. Wij hopen dat 
het FAVV onze aanbieding grondig overweegt en nodige aanpassingen bespreekt.  



Beste Minister Weyts, we waren aangenaam verbaasd om uw persoonlijke mening te mogen lezen. 
We omarmen uw menselijkheid. We zijn dankbaar dat u het probleem dat al jaren aansleept niet 
verbergt. We hopen dat uw intelligentie en goede intenties anderen zullen inspireren. Naast de 
quarantaine voor dieren wachten ook verenigingen op een veilige en ethische regelgeving, deze is er 
nu niet. 

Beste Minister Ducarme, u laat zich zoals uw voorgangers adviseren door het FAVV zelf. Hun visie 
is duidelijk. Maar kunt u als mens geloven dat Lee zo een groot gevaar vormt voor Selena? Het FAVV 
liet het katje 14 dagen bij haar thuis verblijven! Beste minister, het probleem van quarantaine bij 
huisdieren bestaat al jaren. Maar u schiet niet in actie, ook uw voorgangers niet.  

De ingesteldheid van het FAVV is ontmoedigen. Ze willen geen quarantaine. Maar mogen ze dat wel 
willen? Volgens K.B. 13-12-14 art. 19 mag er enkel tot euthanasie worden overgegaan als afzonderen 
en dus quarantaine onmogelijk is. Kan Lee in quarantaine? Natuurlijk kan dat! Momenteel zit Lee in 
quarantaine bij Selena thuis, op advies van het FAVV. Waarom dan nog euthanasie?  

We hopen dat u als minister de tijd neemt grondig te oordelen over de noodzaak van de doding van 
Lee. We hopen dat u begrijpt dat uw beslissingen gevolgen zullen hebben bij volgende 
onregelmatigheden. Wij vragen u realistisch de cijfers te bekijken. Zijn de acties evenredig met het 
gevaar? België is al 98 jaar vrij van eigen Rabiësinfecties, het FAVV zijn acties bestaan 10 jaar. De 
harde bestrijding tegen geïmporteerde gezelschapsdieren lijkt ons niet steeds evenredig met de 
Rabiësproblematiek in België.   

Met veel hoogachting,                                            IOFPA - De poezenboot     


