AFRIKAANSE VARKENSPEST: MONSTERNEMING IN HET KADER VAN DE

1737499 VERHOOGDE WAAKZAAMHEID

Doel
Dit document beschrijft de monsternemingen die bedoeld zijn om een besmetting
met AVP zo vroeg mogelijk op te sporen.
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Referentiemateriaal
- MB van 15 januari 2021 houdende maatregelen ter
preventie van AVP
- KB van 16 april 2020 tot vastlegging van de
vergoeding toegekend aan de erkende dierenartsen
in het kader van de dringende maatregelen
betreffende de bestrijding van AVP

Context

AVP is een aangifteplichtige ziekte bij varkens. Dit betekent dat elke ernstige klinische verdenking onmiddellijk door
een dierenarts moet worden onderzocht en moet worden gemeld aan de LCE.
AVP is evenwel ook een ziekte waarbij niet altijd een duidelijk en indicatief klinisch beeld wordt opgemerkt, zeker in
de beginfase. Het opsporen van de ziekte in een vroeg stadium is nochtans een sleutelelement in de bestrijding.
Daarom bestaat sinds 2018 een verhoogde waakzaamheid. Deze verplicht het inzenden van monsters voor een
onderzoek naar AVP telkens ziektetekens bij een groep varkens worden vastgesteld die een behandeling van de dieren
vereisen. Ze geldt het ganse jaar door op elke inrichting met varkens, ongeacht de aard of het type varken dat er
aanwezig is.
Dit document beschrijft de praktische modaliteiten van de monsternemingen voor de verhoogde waakzaamheid.

Monsternemingen

In elke inrichting waar zich meerdere varkens bevinden met symptomen die niet onmiddellijk wijzen op een klinische
verdenking van AVP en die een behandeling vereisen, neemt de dierenarts steeds monsters bij 3 zieke dieren.
De monsterneming omvat per dier één volledig gevuld buisje bloed (serum) bestemd voor virologisch onderzoek met
behulp van de PCR-test. De dierenarts maakt de monsters onmiddellijk over aan DGZ of ARSIA. De monsters moeten
vergezeld zijn van een degelijk ingevuld aanvraagformulier.
Indien de klinische problemen nadien verslechteren en er daardoor toch sprake is van een klinische verdenking van
AVP, dan moet de verdenking op dat ogenblik onmiddellijk aan de LCE gemeld worden.

Kosten

Het Sanitair Fonds voorziet een vergoeding voor een bloedname uitgevoerd in het kader van de verhoogde
waakzaamheid. Deze vergoeding bedraagt 3,56 euro per genomen bloedstaal. Ze wordt enkel toegekend mits de
monsterneming is gebeurd volgens de bovenstaande instructies en de voorwaarden opgenomen in het KB van 16 april
2020 zijn voldaan. Er is geen vergoeding voorzien voor het bedrijfsbezoek.
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Het FAVV neemt de kosten van de laboratoriumanalyses van de bloedmonsters voor AVP in het kader van deze
verhoogde waakzaamheid ten laste.

Toepassing

Deze instructie is voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 01.07.2022.
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