
AFRIKAANSE VARKENSPEST - Het risico is groter dan ooit ! 

STAND VAN ZAKEN 

België heeft AVP in één jaar tijd uitgeroeid, tussen september 2018 en oktober 2019, wat een 
uitstekend en internationaal erkend resultaat is, en heeft zijn vrije status bij de OIE (nu 
Wereldorganisatie voor diergezondheid - WOAH) een jaar later, eind 2020, teruggekregen, zoals in 
zijn code is bepaald. In november 2020 heeft de Europese Commissie ook de afgebakende 
beperkingsgebieden voor AVP opgeheven.  

De ziekte heeft de varkenshouderijen nooit bereikt, meer bepaald dankzij de preventieve en 
bioveiligheidsmaatregelen die werden genomen. 

Deze uitstekende resultaten zijn het resultaat van een goede voorbereiding vóór de komst van de 
ziekte, een goede preventie- en bestrijdingsstrategie, een goede uitvoering daarvan op alle niveaus, 
maar ook een optimale samenwerking tussen alle betrokken actoren, waaronder de federale 
regering en het Waalse Gewest.  

In januari 2021 konden de varkenshouders in het initieel besmette gebied, van wie de dieren 
preventief waren geslacht na de eerste gevallen van AVP bij everzwijnen, hun activiteiten hervatten. 
Tenslotte konden ook de onderhandelingen voor de internationale handel in Belgisch varkensvlees 
worden hervat en werden heel wat embargo's opgeheven.  

Deze gunstige situatie mag ons niet in slaap sussen en ons laten geloven dat het risico beheerd en 
voorbij is! 

Op Europees en mondiaal vlak blijft de situatie1 met betrekking tot AVP echter aanleiding geven 
tot grote bezorgdheid. Het virus blijft zich onverbiddelijk verspreiden in vele landen, met name in 
Oost-Europa, en de besmetting heeft zich verspreid naar landen en gebieden die er tot voor kort vrij 
van waren.  

• In Duitsland heeft de infectie zich, na de ontdekking van de eerste gevallen bij everzwijnen 
aan de Duits-Poolse grens (Brandenburg) in september 2020, verder landinwaarts 
(Mecklenburg-Vorpommern) verspreid onder wilde dieren. Ook in vijf varkenshouderijen in 
deze twee Duitse gebieden werden uitbraken van AVP gemeld. Meer recentelijk is in mei en 
juli twee uitbraken bij gedomesticeerde varkens ontdekt in bedrijven in het westen van 
Duitsland. Eén bedrijf was gevestigd aan de Frans-Duitse grens (Baden-Württemberg) en het 
andere aan de Duits-Nederlandse grens (Niedersachsen), hoewel de ziekte niet bij wilde 
dieren werd aangetroffen.  

• In Italië werden dit jaar de eerste gevallen van besmetting met AVP bij everzwijnen 
vastgesteld op het vasteland in de noordwestelijke regio Piemonte. Het genotype is 
hetzelfde als het genotype dat in Oost-Europa circuleert (genotype II) en verschilt dus van 
het genotype dat reeds op Sardinië aanwezig is (genotype I). Opnieuw verspreidde de ziekte 
zich onder everzwijnen, waarbij de ziekte in de gemeente Rome werd geconstateerd en zich 
vervolgens naar de regio Lazio uitbreidde. In dit laatste gebied is ook een uitbraak bij 
gedomesticeerde varkens ontdekt.  

Deze sprongen van de ziekte die zowel in Duitsland als in Italië en op grote afstand van de 
dichtstbijzijnde bekende uitbrakenzijn waargenomen, net als in België, de Tsjechische Republiek of 
zelfs in Polen, wijzen op de verspreiding van de ziekte via menselijke activiteiten. Dit brengt ons 

 
1Situatie op 02/08/2022 



immers in herinnering hoe de ziekte in 2018 uitbrak terwijl België toen meer dan 1.000 km van de 
eerste gevallen van AVP verwijderd was.  

 

OVERDRACHT VAN DE ZIEKTE 

AVP is een ziekte die op verschillende manieren gemakkelijk op varkens kan worden overgedragen:  

• Directe overdracht: door contact met besmette levende varkens of everzwijnen of de 
karkassen ervan.  

• Indirecte overdracht: via besmette voorwerpen (schoenen, kledij, voertuigen, uitrusting, 
enz.) of personen die in contact zijn geweest met besmette dieren of die in getroffen 
gebieden zijn geweest. Maar ook door het eten van vlees of vleesproducten van besmette 
dieren.  

Het virus is ook resistent in het milieu en overleeft zeer lang in varkensvlees, wat de verspreiding van 
deze ziekteverwekker nog vergemakkelijkt. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat het virus tot 300 
dagen in gedroogd vlees kan overleven. 

VERHOOGDE WAAKZAAMHEID 

Het risico op een nieuwe insleep bij everzwijnen of gedomesticeerde varkens in België is dus zeer 
groot, meer bepaald rekening houdende met de aanwezigheid van het AVP-virus op enkele 
honderden kilometers van onze grenzen, zijn resistentie-eigenschappen en de impact van de 
menselijke factor op het mogelijk "plotseling" opduiken van het virus, waar dan ook, in een 
algemene context van belangrijke verplaatsingen van personen en goederen binnen Europa 

Het behouden van voorzorgsprincipes en een voortdurende waakzaamheid van alle actoren 
blijven derhalve van essentieel belang. Iedereen moet ter zake de nodige verantwoordelijkheid en 
inzet aan de dag leggen: niet alleen de personen die rechtstreeks betrokken zijn in de sector van 
varkens en everzwijnen, zoals varkenshouders, bedrijfsdierenartsen en de jagers (gekwalificeerde 
personen), handelaars, slachthuizen, technici, inseminatoren en alle andere bij de varkens- en 
jachtsector betrokken personen, maar ook alle sectoren die kunnen bijdragen tot het voorkomen 
van de insleep van de ziekte via de menselijke factor, zoals de verantwoordelijken voor de netheid 
(en met name voor het legen van vuilnisbakken) op snelwegparkings, de sectoren die buitenlandse 
werknemers in dienst hebben en hun vertegenwoordigers, in het bijzonder diegenen die uit 
landen komen die zwaar getroffen zijn door AVP, .... . 

 VARKENSHOUDERIJEN 

Varkenshouders moeten hun dierenarts op de hoogte brengen ingeval van klinische 
verdenking van AVP.  Aangezien AVP niet altijd een duidelijk klinisch beeld geeft en dus niet 
altijd gemakkelijk van andere ziekten te onderscheiden is, moet de bedrijfsdierenarts 
verplicht monsters nemen van drie zieke dieren telkens wanneer bij varkens 
groepssymptomen worden vastgesteld (ten minste twee zieke varkens), voordat een 
behandeling wordt gestart. Zij stellen eveneens hun LCE onmiddellijk op de hoogte ingeval 
van een klinisch vermoeden van AVP.  

De houders en dierenartsen, alsook iedereen die op een varkensbedrijf werkt of er 
binnengaat, moeten de wettelijke bioveiligheidsmaatregelen correct toepassen om het risico 
van insleep van het virus in hun bedrijf tot een minimum te beperken. Zoals hierboven 
vermeld, kan het AVP-virus gemakkelijk in een landbouwbedrijf worden binnengebracht 



meer bepaald via besmette personen, kledij, voertuigen of materiaal en overleeft het lange 
tijd in voedsel. Dus moet bijzondere aandacht worden besteed aan reiniging en ontsmetting 
en aan de juiste verwijdering van afval. Er moet ook worden herinnerd aan het feit dat het 
voederen van varkens met keukenafval ten strengste verboden is. 

Ook moet iedere verantwoordelijke van een varkensbedrijf de bioveiligheidsmaatregelen 
jaarlijks door de bedrijfsdierenarts laten evalueren. Op basis van de vaststellingen, in te 
voeren in de door het FAVV gefinancierde informaticatoepassing, ontwikkeld op basis van 
"BioCheck" van de Universiteit Gent en ter beschikking gesteld door ARSIA en DGZ, voert de 
bedrijfsdierenarts een bioveiligheidsaudit uit en stelt hij samen met de exploitant een 
actieplan op met het oog op de optimalisering van de bioveiligheid. De resultaten van de 
evaluatie en het actieplan worden automatisch naar het FAVV gestuurd, dat indien nodig kan 
beslissen zelf een risicoanalyse in het bedrijf uit te voeren. Het verzamelen van varkens blijft 
verboden, met uitzondering van slachtvarkens naar een verzamelplaats van klasse 2.  

 

 WEGVERVOER 

Vrachtwagenchauffeurs kunnen eveneens een rol spelen bij het voorkomen van de ziekte. 
Verschillende uitbraken van AVP werden immers vastgesteld in de nabijheid van snelwegen, 
waardoor deze als mogelijk belangrijke insleeproutes werden aangetoond. Dit kan worden 
verklaard doordat besmet voedselafval op snelwegparkings niet correct verwijderd wordt. 
Bij internationaal vervoer mag geen varkensvlees of varkensvleesproducten afkomstig uit 
een land waar de ziekte aanwezig is, mee terug naar België worden genomen (dit geldt ook 
voor gekookt voedsel, aangezien het virus door onvoldoende verhitting kan overleven). Als 
dergelijke voeding uit risicolanden onze grenzen passeren, moeten alle resten van 
maaltijden die met deze producten zijn bereid, in gesloten vuilnisbakken worden 
gedeponeerd, zodat dieren er niet bij kunnen.    

 

 JACHT 

Jagers moeten bij alle jachtactiviteiten sanitaire voorzorgsmaatregelen nemen, vooral als 
deze plaatsvinden in gebieden waar de ziekte circuleert. Dit omvat meer bepaald de 
reiniging en ontsmetting van alle uitrusting die bij de jacht wordt gebruikt, met inbegrip van 
de voertuigen en de kledij. Het is verboden in contact te komen met varkens binnen de 72 
uur na contact met een everzwijn. Een goede afvalverwijdering is ook essentieel. 

 

 HET GROTE PUBLIEK EN REIZIGERS 

Het grote publiek maakt ook integraal deel uit van deze bestrijding. Gelijkaardige 
maatregelen als die welke hierboven voor de verschillende actoren zijn voorgesteld, zijn 
immers eveneens op iedereen van toepassing. Bij reizen naar landen waar een risico op AVP 
bestaat, mogen geen levensmiddelen met varkensvlees in de bagage worden mee terug 
gebracht. Het is ook heel belangrijk om alle maaltijdrestjes die varkensvlees bevatten in de 
daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren, vooral tijdens boswandelingen of op 
snelwegparkings. Ten slotte mogen maaltijdrestjes niet aan gedomesticeerde varkens of 
everzwijnen worden gevoederd. 



 OVERHEID 
 
Elke federale en gewestelijke overheid, elk in het kader van haar bevoegdheden, en in 
nauwe samenwerking, heeft een rol te spelen, met name de Gewesten voor de acties 
betreffende everzwijnen en het FAVV voor de acties betreffende de varkenshouderijen. De 
rol van de douane bij de controle op ingevoerde goederen en die van de regionale overheid 
die belast is met het onderhoud van de snelwegparkings, is bijzonder belangrijk. In beide 
gevallen kan dit vergezeld gaan van een informatieopdracht door bijvoorbeeld 
sensibiliseringsaffiches op te hangen, die door de federale (FAVV) of gewestelijke 
gezondheidsautoriteiten kunnen worden verstrekt. 
 

Een verhoogde waakzaamheid bij everzwijnen wordt ook in de drie gewesten gehandhaafd om een 
eventuele herinsleep van het virus tijdig op te sporen.  

 

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u onze speciale AVP-webpagina bezoeken 
https://www.favv-afsca.be/avp/overziekte/. 

Voor publicaties voor veehouders, jagers, chauffeurs en het grote publiek en reizigers, zie ook onze 
nieuwe AVP-brochures: https://www.favv-afsca.be/avp/publicaties/brochures/.  
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Kaart van de gebieden met Afrikaanse varkenspest in de Europese Unie (bijgewerkt op 28/07/2022).  

Bron : https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-
swine-fever_en . 

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en

