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Te nemen voorzorgsmaatregelen

1. Geen levensmiddelen (vlees/vleeswaren)  
meebrengen uit de getroffen gebieden.

2. Geen keukenafval voederen aan varkens  
en everzwijnen.

3. Alle maaltijdresten in gesloten vuilnisbakken 
gooien.

Afrikaanse varkenspest 
is in opmars in Europa!

Laten we samen 
deze ziekte bestrijden!

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke virale ziekte  
die varkens en everzwijnen treft.

Deze ziekte is in opmars in Europa.

De ziekte is in september 2018 opgedoken in België bij wilde everzwijnen en kon worden 
uitgeroeid (wat enorme inspanningen heeft gevergd en miljoenen € heeft gekost),  

maar het risico op heropduiken is zeker aanwezig en het gevaar voor België is reëel!



Voornaamste wegen van overdracht 

AVP kan worden overgedragen door:
• contact met besmette varkens of  

everzwijnen (met inbegrip van karkassen of 
ingewanden)

• vlees/vleeswaren van besmette dieren
• besmette voorwerpen zoals schoenen, kledij, 

voertuigen, materiaal
• personen die in contact gekomen zijn met 

besmette dieren of die in getroffen gebieden 
geweest zijn. 

Het virus blijft lang besmettelijk op kadavers van
dieren, in het milieu en in vlees/vleeswaren van
besmette dieren (tot 105 dagen in de ingewanden
en het bloed en tot 300 dagen in gedroogd vlees !!!).

AVP is niet overdraagbaar op de mens.
Er is dus geen enkel risico voor de  
volksgezondheid.

Europese landen die getroffen zijn 
door AVP

Voor een geüpdatete lijst van de getroffen landen of voor meer informatie over AVP: 
http://www.favv-afsca.fgov.be/avp/  

https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest 
http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

Besmette 
dieren

Vatbare dieren

Kaart van de gebieden waar AVP circuleert bij 
varkens en/of everzwijnen (situatie op 08-07-2022).
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EU ASF Zoning measures
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