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Samenvatting 

 
Referentietermen 
Het doel van dit eigen initiatief advies is om de risicomanager een semi-kwantitatieve 
inschatting te geven van het risico van de verschillende routes voor de overdracht van 
Afrikaanse varkenspest (AVP) van wilde dieren (wilde everzwijnen) naar Belgische 
varkenshouderijen en van de verspreiding ervan naar andere bedrijven. Bovendien maakt 
deze risicobeoordeling het mogelijk om deze transmissieroutes te rangschikken volgens 
verschillende criteria (nl. de waarschijnlijkheid van besmetting, de waarschijnlijkheid van 
overdracht en de frequentie van contact) om de risicomanager te helpen om prioriteit te geven 
aan maatregelen die de risico's van virusintroductie en -verspreiding reduceren. 
 
Rekening houdend met de huidige (winter 2019-2020) epidemiologische context van AVP bij 
wilde dieren in België (de Belgische gedomesticeerde varkenssector is nog steeds vrij van 
AVP, terwijl het virus wel aanwezig is bij wilde dieren), werden de verschillende 
transmissieroutes bestudeerd van het virus afkomstig van wilde dieren (everzwijnen) en het 
momenteel besmette gebied in België naar de gedomesticeerde varkenssector (bv. via 
besmette plantaardige producten, vrijetijdsactiviteiten, ...). In een eerder advies van het 
Wetenschappelijk Comité (sneladvies 08-2014) werden de introductieroutes al beoordeeld in 
het kader van de officiële status 'vrij van AVP' die toen aan België werd toegekend. 
 
Methode 
Dit advies is gebaseerd op i) een enquête onder nationale en internationale deskundigen 
(expertadvies), ii) de statistische analyse van de resultaten van de enquête en iii) gegevens 
uit de wetenschappelijke literatuur. 
 
Een risico (hier zowel het risico van de introductie van AVP in de varkenshouderijsector als de 
daaropvolgende verspreiding) kan worden gedefinieerd als de waarschijnlijkheid van het 
optreden en de waarschijnlijke omvang van de biologische en economische gevolgen van een 
schadelijk voorval/effect/gevaar (dat zich kan voordoen via verschillende wegen en 
transmissieroutes) voor de gezondheid van mens of dier. In dit advies zijn de volgende 
risico's in aanmerking genomen: het risico van insleep van het AVP-virus vanuit in het 
wild levende dieren (wilde everzwijnen) in de varkenshouderijsector en het risico van 
verdere verspreiding van het AVP-virus tussen varkensbedrijven. Aan de deskundigen 
werd niet gevraagd om de gevolgen van het optreden van AVP te beoordelen, aangezien deze 
uiteindelijk dezelfde zijn voor elk van de transmissieroutes (insleep van AVP in de 
gedomesticeerde varkenssector en verlies van de status ‘officieel vrij van AVP’). De ernst 
hiervan werd bovendien reeds als zeer hoog beoordeeld (in eerdere SciCom-adviezen met 
betrekking tot AVP). 
 
Alle routes die in aanmerking zijn genomen voor zowel de introductie van AVP als de spreiding 
tussen varkenshouderijen zijn beoordeeld op basis van drie criteria: 
 

- de waarschijnlijkheid van besmetting van de transmissieroute met het AVP-virus ; 
- de waarschijnlijkheid van overdracht van het AVP-virus op gedomesticeerde varkens 

via de transmissieroute; 
- de frequentie van het contact tussen gedomesticeerde varkens en de 

transmissieroute. 
 
Voor elk van de mogelijke introductieroutes en transmissieroutes werd een gevarenscore 
berekend door de mediane individuele scores voor elk van de drie criteria te vermenigvuldigen 
hetgeen leidde tot een rangschikking van de verschillende routes. 
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Ook is aan deskundigen gevraagd om een schatting te maken van de mate van onzekerheid 
van hun beoordeling van de drie bovengenoemde criteria. De totale onzekerheid van de 
beoordeling van elk transmissietraject werd berekend door de som te maken van de individuele 
mediane onzekerheidsscores van elk criterium. 
 
De studie van de risico-reducerende maatregelen werd uitgevoerd door de rangschikking van 
de verschillende transmissieroutes te vergelijken met gegevens over het bioveiligheidsniveau 
in de Belgische varkenshouderijsector. Deze gegevens werden verzameld met behulp van het 
scoringsinstrument voor bioveiligheid ‘Biocheck.ugent’. Deze ‘Biocheck.ugent’ tool is 
ontwikkeld voor de algemene beoordeling van interne en externe bioveiligheidniveaus van 
varkensbedrijven. Aangezien externe bioveiligheid het belangrijkste aspect is voor zowel het 
risico van insleep als de daaropvolgende verspreiding tussen varkensbedrijven, werden de 
risicoreducerende maatregelen alleen op dit niveau beoordeeld. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
Deze studie had alleen betrekking op de risico's van insleep op en verspreiding tussen 
varkensbedrijven en niet op het risico van verspreiding van het AVP-virus bij in het wild levende 
dieren. In de huidige Belgische epidemiologische context hebben nationale en internationale 
deskundigen een semi-kwantitatieve beoordeling uitgevoerd van het risico van verschillende 
transmissieroutes van AVP vanuit de wilde fauna naar de gedomesticeerde 
varkenshouderijen. Hierdoor konden de meest belangrijke transmissieroutes worden 
geïdentificeerd. Bovendien konden door middel van ‘regression tree’ analyse de 
transmissieroutes voor de insleep en de verspreiding in overeenstemming met het daaraan 
verbonden risico worden gerangschikt in respectievelijk 4 en 3 verschillende groepen: 
 
Voor het risico van insleep van het AVP-virus vanuit de in het wild levende dieren in 
varkensbedrijven kunnen de volgende 4 groepen worden onderscheiden (in afnemende 
volgorde van belangrijkheid binnen elke groep): 
 

- groep 1 (zeer hoge waarschijnlijkheid): ‘veehouder’, ‘strooisel’, ‘dierenarts’ en 
‘professionals uit de varkenssector’; 

- groep 2 (hoge waarschijnlijkheid): ‘voederen van keukenafval’, 
‘landbouwvoertuigen/voedermateriaal’, ‘besmette plantaardige producten’, ‘jager’, 
‘levend everzwijn’, ‘boerderijhond’, ‘knaagdieren’ en ‘vogel’; 

- groep 3 (matige waarschijnlijkheid): 'jachthond', 'bronwater', 'kat', 'hematophage 
arthropoden' en 'rivierwater'; 

- groep 4 (lage waarschijnlijkheid): ‘cultuur/bosarbeider’, ‘kadaver/trofeeën van 
everzwijnen’, ‘ander wild dier dan everzwijn’, ‘wandelaar’, ‘visser’, ‘niet-professionele 
bezoeker’, ‘herkauwer’ en ‘paard’. 

 
Voor het risico van de verspreiding van AVP tussen varkenshouderijen kunnen de volgende 3 
groepen (in afnemende volgorde van belangrijkheid binnen elke groep) worden 
onderscheiden: 
 

- groep 1 (hoge waarschijnlijkheid): ‘verplaatsingen van dieren’, ‘landbouwer’, 
‘dierenarts’, ‘iatrogeen’, ‘transportwagen voor dieren’ en ‘materiaal voor 
dierenverzorging’; 

- groep 2 (matige waarschijnlijkheid): ‘professional uit de varkenssector’, ‘controleur voor 
de overheid’, 'bloedzuigende arthropoden', ‘dierlijke bijproducten’, ‘destructiewagen’, 
‘embryo/sperma/oöcysten’, ‘bloedproducten van varkens’ en ‘mesttransport’; 

- groep 3 (lage waarschijnlijkheid): ‘knaagdieren’, ‘voederwagen’, ‘niet-professionele 
bezoeker’, ‘inseminatorvoertuig’, ‘hond’, ‘kat’, ‘vogel’, ‘airborne‘ en ‘herkauwer’. 
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Deze groepering en rangschikking moet de risicomanager helpen bij het prioriteren van 
risicobeperkende maatregelen. 
 
De toepassing van specifieke externe bioveiligheidsmaatregelen die tot doel hebben het risico 
van indirecte overdracht van het AVP-virus te verminderen, werden geïdentificeerd als 
belangrijke risicobeperkende maatregelen voor elk van de in deze studie geëvalueerde 
potentiële transmissieroutes. Deze maatregelen werden geselecteerd met behulp van het 
‘Biocheck.ugent’ instrument, dat wordt gebruikt om zowel het interne als het externe 
bioveiligheidsniveau van varkensbedrijven te beoordelen. Volgens de relatieve rangschikking 
van de transmissieroutes zijn de bioveiligheidsmaatregelen die gericht zijn op de hygiëne van 
het personeel en de bezoekers (bedrijfskleding, hygiënesluis, handhygiëne, leegstand duur, 
douche, individuele uitrusting en kleding voor de verzorging van andere diersoorten op het 
bedrijf) bijzonder belangrijk. Aangezien strooisel als mogelijke route voor de insleep van het 
AVP-virus wordt beschouwd, moet de oorsprong ervan door de veehouder worden 
gecontroleerd. In het geval van een bedrijf met tijdelijk of permanent buitenbeloop, moeten 
deze maatregelen worden aangevuld met maatregelen die direct of indirect contact met wilde 
everzwijnen verhinderen, met inbegrip van goedgekeurde (dubbele) omheiningen tegen deze 
dieren. Deze omheiningen moeten ook worden beschouwd als een algemene 
bioveiligheidsmaatregel voor gesloten bedrijven om te voorkomen dat ongedierte toegang 
krijgt tot diervoeders en voedermiddelen. In elk varkensbedrijf, ongeacht de afstand tot het 
momenteel besmette gebied, moet de waakzaamheid voor AVP worden gehandhaafd. 
 
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan om waakzaam te blijven en te blijven communiceren 
over het belang van bioveiligheidsmaatregelen in elk varkensbedrijf. 
 
Om de AVP-vrije status van de Belgische binnenlandse varkenspopulatie te behouden (en zo 
het risico op insleep van het virus zoveel mogelijk te vermijden), beveelt het Wetenschappelijk 
Comité de risicomanagers aan om specifieke aandacht te besteden aan deze 
bioveiligheidsmaatregelen voor varkensbedrijven die insleep voorkomen via de tijdens deze 
studie als hoogst gerangschikte transmissieroutes (zie ook het sneladvies 07-2019 van het 
Wetenschappelijk Comité). 
 
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat het gebruik van een instrument om het 
bioveiligheidsniveau van varkensbedrijven te beoordelen zeer relevant en duurzaam is (nl. 
door het vermogen ervan om motivatie op te wekken om de bioveiligheidsregels na te leven)  
in de context van een "voorkomen is beter dan genezen" strategie tegen dierziekten. Net zoals 
in zijn advies 07-2019 beveelt het Wetenschappelijk Comité aan om snel een regelmatige 
monitoring van het bioveiligheidsniveau van elk Belgisch varkensbedrijf te organiseren. 
Aanvullend beveelt het Wetenschappelijk Comité aan dat elk instrument dat gebruikt wordt om 
het bioveiligheidsniveau van een varkensbedrijf te beoordelen, ook moet toelaten om het 
resultaat van dit instrument om te zetten in resultaten voor een specifieke ziekte (bv. via het 
gebruik van wetenschappelijk onderbouwde gewichten voor bepaalde vragen of criteria in de 
beoordeling). 
 
Voor deze toekomstige beoordelingen beveelt het Wetenschappelijk Comité de 
risicomanagers aan om bijzonder waakzaam te zijn en prioriteit te geven aan externe 
bioveiligheidsmaatregelen die het mogelijk maken het risico van indirecte virusoverdracht te 
beperken. Deze maatregelen moeten gepaard gaan met maatregelen ter vermindering van 
directe contact met wilde everzwijnen in het geval van bedrijven met tijdelijk of permanent 
buitenbeloop en die dicht gelegen zijn bij de zones I en II die door de EU zijn afgebakend in 
het kader van de regionalisering van AVP gedefinieerde gebieden. 
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In het geval van een introductie beveelt het Wetenschappelijk Comité de risicomanagers aan 
om bijzonder waakzaam te zijn voor de belangrijkste transmissieroutes die in deze studie zijn 
geïdentificeerd. 
 
Zoals blijkt uit de onzekerheden in verband met sommige transmissieroutes, beveelt het 
Wetenschappelijk Comité aan om meer onderzoek uit te voeren naar AVP, met name voor 
deze onderwerpen waarvoor momenteel weinig experimentele gegevens beschikbaar zijn in 
de literatuur (bijvoorbeeld de persistentie van het virus in plantaardige matrices, de rol van 
vectoren).  

Hoewel kwalitatief/semi-kwantitatief, moet de beoordeling van de transmissieroutes in verband 
met wilde dieren (wilde everzwijnen) betrouwbare gegevens opleveren. Wilde fauna, een 
belangrijk gebied van de diergezondheid, moet meer aandacht krijgen van de instellingen die 
onderzoek erop het gebied financieren. 
 
Het Wetenschappelijk Comité beveelt de verschillende risicomanagers, die momenteel - 
overeenkomstig hun respectievelijke bevoegdheden - samenwerken voor het beheer van de 
AVP uitbraak bij wilde everzwijnen in België, aan om rekening te houden met de classificatie 
van de in deze studie geïdentificeerde transmissieroutes voor de introductie van AVP in 
varkensbedrijven, en bijzondere aandacht te besteden aan de risicoreducerende maatregelen 
bij in het wild levende dieren en aan het beheer van het besmette gebied. Elke beoordeling 
die specifiek betrekking heeft op het risico van de verdere verspreiding van het AVP-virus in 
de wilde fauna, werd niet behandeld in dit advies en dient beoordeeld te worden via een 
specifieke risico evaluatie.
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1. Referentietermen  

1.1. Vraagstelling 
Het doel van dit eigen initiatief advies is om de risicomanager een semi-kwantitatieve 
inschatting te geven van het risico van de verschillende routes voor de overdracht van 
Afrikaanse varkenspest van wilde dieren (wilde everzwijnen) naar Belgische 
varkenshouderijen en van de verspreiding ervan naar andere bedrijven. Bovendien maakt 
deze risicobeoordeling het mogelijk om deze transmissieroutes te rangschikken volgens 
verschillende criteria om de risicomanager te helpen prioriteit te verlenen aan maatregelen die 
de risico's van virusintroductie en -verspreiding reduceren. 
 
Rekening houdend met de huidige (winter 2019-2020) epidemiologische context van AVP bij 
wilde dieren in België (de Belgische gedomesticeerde varkenssector is nog steeds vrij van 
AVP, terwijl het virus wel aanwezig is bij wilde dieren), werden de verschillende 
transmissieroutes bestudeerd van het virus afkomstig van wilde dieren (everzwijnen) in het 
momenteel besmette gebied in België naar de gedomesticeerde varkenssector (bv. via 
besmette plantaardige producten, vrijetijdsactiviteiten, ...). In een eerder advies van het 
Wetenschappelijk Comité (sneladvies 08-2014) werden de introductieroutes al beoordeeld in 
het kader van de officiële status 'vrij van AVP' die toen aan België werd toegekend. 
 
 
1.2. Wetgevend kader 
Richtlĳn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke 
bepalingen voor de bestrĳding van Afrikaanse varkenspest en houdende wĳziging van Richtlĳn 
92/119/EEG met betrekking tot besmettelĳke varkensverlamming (Teschenerziekte) en 
Afrikaanse varkenspest. 
 
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het 
gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten 
en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU. 
 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1242 van de Commissie van 14 september 2018 tot vaststelling 
van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in 
België. 
 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1281 van de Commissie van 21 september 2018 tot vaststelling 
van bepaalde beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in België 
 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/489 van de Commissie van 25 maart 2019 tot wijziging van de 
bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de 
diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten 
 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987. 
 
Koninklijk besluit van 14 juni 1993 tot bepaling van de uitrustingsvoorwaarden voor het houden 
van varkens.  
 
Koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest. 
 
Koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de 
toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling 
van de aangifteplicht. 
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Koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige 
varkensziekten.  
 
Ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de 
bestrijding van de Afrikaanse varkenspest.  
 
Ministeriële besluit van het Waals gewest van 1 oktober 2019 houdende een tijdelijk verbod 
op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken. 
 
1.3. Methode 
Dit advies is gebaseerd op een enquête onder nationale en internationale deskundigen (expert 
advies), de statistische analyse van de resultaten en gegevens uit de wetenschappelijke 
literatuur. Om een semi-kwantitatieve beoordeling te geven van het risico dat verbonden is aan 
elke overwogen transmissieroute voor introductie of verspreiding, is per e-mail een enquête 
(enquêteformulier in bijlage 1) gehouden onder nationale (n=20) en internationale (n=14) 
deskundigen. Dit maakte het mogelijk om een gezamenlijke expertise op het gebied van 
veterinaire virologie, veterinaire epidemiologie, de varkenssector, wilde fauna en kennis van 
de bijzonderheden van de Belgische epidemiologische context van de verspreiding van AVP 
bij wilde dieren samen te brengen (bijlagen 2 en 3). 
 
Een risico (in dit geval het risico van zowel de insleep als de verspreiding van het AVP-virus 
naar de varkenshouderij) kan worden gedefinieerd als de waarschijnlijkheid van het optreden 
en de waarschijnlijke omvang van de biologische en economische gevolgen van een schadelijk 
voorval/effect/gevaar (dat zich kan voordoen via verschillende wegen en transmissieroutes) 
voor de gezondheid van mens of dier. Tijdens deze beoordeling is de deskundigen niet 
gevraagd de gevolgen van het optreden van AVP te beoordelen, aangezien deze uiteindelijk 
dezelfde zijn voor elk van de transmissieroutes (insleep van AVP in de varkenshouderij en 
verlies van de officieel vrije status). De ernst hiervan werd reeds als zeer hoog beoordeeld 
(deze belangrijke gevolgen voor de diergezondheid en de economie zijn reeds besproken in 
eerdere adviezen van SciCom met betrekking tot AVP). 
 
De statistische methode die voor de aggregatie van de resultaten is gebruikt, is opgenomen in 
bijlage 4. In het kort zijn de transmissieroutes die voor zowel de insleep als de verspreiding 
van het AVP-virus naar varkensbedrijven in aanmerking zijn genomen, semi-kwantitatief 
beoordeeld aan de hand van drie criteria: 
 

- de waarschijnlijkheid van besmetting van de transmissieroute met het AVP-virus; 
- de waarschijnlijkheid van overdracht van het AVP-virus op gedomesticeerde varkens 

via de transmissieroute; 
- de frequentie van het contact tussen gedomesticeerde varkens en de 

transmissieroute. 
 
Deze drie criteria zijn door de deskundigen beoordeeld aan de hand van een schaal met 
kwalificaties (zie bijlage 1), die voor de statistische analyses numeriek zijn omgezet (schaal 
van 0 naar 5). 
 
Een score voor het voorkomen van gevaar voor elk van deze transmissieroutes werd berekend 
door de mediaanscores voor de drie genoemde criteria te vermenigvuldigen. De verschillende 
transmissieroutes werden vervolgens gerangschikt op basis van deze eindscore van het 
voorkomen van gevaar (schaal van 0 tot 125). 
 
Ook is aan deskundigen gevraagd om de mate van onzekerheid (schaal van 1 tot 3) met 
betrekking tot hun beoordelingen in te schatten. De totale onzekerheid in verband met de 
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beoordeling van elk van de transmissieroutes werd berekend door de som van de mediane 
individuele onzekerheidsscores van elk criterium (schaal van 0 tot 9). 
 
De studie van de risicoreducerende maatregelen werd uitgevoerd door de rangschikking van 
de verschillende transmissieroutes te vergelijken met de ‘Biocheck.ugent’ tool (Laanen et al., 
2010; Filippitzi et al., 2018). De ‘Biocheck.ugent’ tool werd ontwikkeld door de Universiteit Gent 
voor de beoordeling van het interne en externe bioveiligheidsniveau van varkensbedrijven. 
Aangezien externe bioveiligheid het belangrijkste aspect is voor zowel het risico op insleep als 
het risico op verspreiding tussen varkensbedrijven, werden de risicobeperkende maatregelen 
enkel op dit niveau beoordeeld. 
 
1.4. Definities en afkortingen 
Risicotraject: een ruimtelijke en/of temporele opeenvolging van alle gebeurtenissen (over het 
algemeen elk met een waarschijnlijkheid van optreden) die leidt van het bestaan van een 
gevaar (hier biologisch, de aanwezigheid van het AVP virus in de Belgische fauna) tot het 
optreden van een aan dat gevaar verbonden risico (hier het binnenbrengen van AVP van de 
besmette everzwijnen in een varkensbedrijf met of zonder verspreiding naar andere 
varkensbedrijven, alsook alle gevolgen die gepaard gaan met het verlies van de AVP-vrije 
status voor de varkenssector). 
 
Transmissieroutes: in dit advies worden de verschillende levende of niet-levende vectoren die 
kunnen leiden tot besmetting van een gedomesticeerd varken met het AVP-virus door direct 
of indirect contact met het dier, in aanmerking genomen. 
 
Introductie: in dit advies, de initiële gebeurtenis die leidt tot de besmetting met het AVP-virus 
van een eerste gedomesticeerd varken in de Belgische veestapel. 
 
Verspreiding: in dit advies gaat het om de verspreiding van het AVP-virus tussen Belgische 
varkensbedrijven. 
 
Bioveiligheid: een reeks beheersmaatregelen om het risico van insleep, vestiging en 
verspreiding van ziekteverwekkers in, vanuit en binnen een dierpopulatie te voorkomen of te 
verminderen1. Bioveiligheid kan worden onderverdeeld in externe bioveiligheid (vermindering 
van het risico dat ziekteverwekkers binnenkomen, "exclusie van de ziekteverwekker") en 
interne bioveiligheid (vermindering van het risico van vestiging en verspreiding van 
ziekteverwekkers binnen de dierpopulatie, "insluiting van de ziekteverwekker"). 
 
Boxplot: statistische voorstelling die het mogelijk maakt de spreiding van een reeks waarden 
te illustreren. De mediaan (minder gevoelig voor extreme waarden dan het gemiddelde) wordt 
geïdentificeerd in de vorm van een lijn binnen het interval tussen het eerste kwartiel (eerste 
25% van de geregistreerde waarden) en het derde kwartiel (75% van de geregistreerde 
waarden). Dit interval omvat dus 50% van de geregistreerde waarden. De "snorharen" van de 
boxplot identificeren de onderste en bovenste waarden die overeenkomen met 1,5 keer het 
interkwartielbereik. De meest extreme waarden worden weergegeven als stippen aan beide 
uiteinden van de grafiek. 
 

                                                           
1 Bioveiligheid, op het niveau van het bedrijf, verwijst naar drie concepten: "bio-exclusion" - het vermijden van het binnendringen 
van een nieuw pathogeen in een bedrijf; "bio-management" - het controleren van de pathogenen terwijl ze al binnen het bedrijf 
circuleren; en "bio-containment" - het voorkomen van de verspreiding van pathogenen buiten het bedrijf". 
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Om de beoordeling te vergemakkelijken werden de transmissieroutes beoordeeld voor een 
standaard Belgisch commercieel2 (zonder tijdelijke of permanente buitenbeloop) 
varkensbedrijf, d.w.z. een bedrijf met meer dan 50 varkens3. 
 

                                                           
2 Commerciële bedrijven: bedrijven die varkens verkopen, varkens naar de slacht sturen of producten van deze varkens (sperma, 
embryo's, eicellen) van hun bedrijf afvoeren. 
3 In januari 2019 telde de Belgische varkensstapel meer dan 7.250 geregistreerde bedrijven met een capaciteit van ongeveer 
470.000 plaatsen voor fokvarkens en ongeveer 5.100.000 plaatsen voor mestvarkens. Deze 7.250 bedrijven waren als volgt 
verdeeld: 
 - Ongeveer 50% waren mestbedrijven (2,1 miljoen plaatsen), het merendeel met meer dan 50 varkens; 
 - ongeveer 25% van de bedrijven waren bedrijven met zeugen (350.000 plaatsen); 
 - ongeveer 700 houders van gezelschapsvarkens (met gemiddeld 2 varkens);  
 - een zeer beperkt aantal bedrijven die everzwijnen in gevangenschap houden (deze bedrijven worden beschouwd als 
varkenshouderijen en moeten aan dezelfde wettelijke eisen voldoen).  
De hoogste dichtheden van varkenshouderijen werden gevonden in het noorden van België, in Vlaanderen. 
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Overwegende de besprekingen tijdens de werkgroepvergaderingen van 17 mei 2019, 25 juni 
2019, 27 augustus 2019, 26 november 2019, 11 december 2019, 14 januari 2020 en 14 
februari 2020 en de plenaire zitting van het Wetenschappelijk Comité van 20 maart 2020, 
 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgend advies: 
 

2. Context 

AVP is een besmettelijke virale ziekte (familie Asfarviridae) die bij de EU en de OIE moet 
worden gemeld (Beltrán-Alcrudo et al., 2017; OIE, 2019). De ziekte treft Suidae (met name 
gedomesticeerde varkens en wilde everzwijnen) en is niet overdraagbaar op de mens. Wilde 
dieren (wilde everzwijnen) uit een klein gebied in het zuiden van België zijn momenteel besmet 
met de ziekte (Linden et al., 2019). 
 
De Europese controlestrategie stelt regionalisering en bijbehorende gedifferentieerde 
maatregelen in, afhankelijk van de gebieden die in de besmette landen zijn afgebakend. 
Momenteel zijn in België twee soorten zones gedefinieerd (zie ook 
http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine voor 
een update van de regionalisatie op het niveau van België): 
 

- zone I, die een perifere zone is ten opzichte van de besmette zone, zonder besmette 
wilde everzwijnen; 

- zone II, die overeenkomt met de regio waar besmette wilde everzwijnen zijn 
aangetroffen. 

 
Op datum van dit advies behoudt België zijn AVP-vrije status voor houderijen van 
gedomesticeerde varkens. In een eerder advies van het Wetenschappelijk Comité 
(sneladvies 08-2014) werden de invoerroutes besproken in het kader van de officieel vrije 
status die toen nog aan België werd toegekend, toen het virus zich in Oost-Europa begon te 
verspreiden. 
 
De belangrijkste kenmerken van de transmissiecyclus, de pathogenese, de klinische en 
epidemiologische kenmerken en de bestrijdingsmaatregelen in België in verband met het AVP-
virus, alsook de vorige risicobeoordelingen die in het kader van de uitbraak van AVP bij 
Belgische wilde dieren werden uitgevoerd, kunnen worden teruggevonden in de sneladviezen 
van het Wetenschappelijk Comité 16-2018, 06-2019, 07-2019, 09-2019, 10-2019 en de 
spoedraadgevingen 05-2019 en 14-2019 (SciCom 2018, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2019e). 
 
Het AVP-virus infecteert vooral varkens via oronasale weg en is zeer resistent in het externe 
milieu, vooral wanneer het geassocieerd is met biologische materialen (bloed, vlees, kadavers, 
uitwerpselen). Veel potentiële transmissieroutes maken het mogelijk om het virus van een 
geïnfecteerd individu over te dragen naar een gezond individu. Ze zijn zowel direct (via 
geïnfecteerde wilde zwijnen, hun uitwerpselen en hun kadavers) als indirect van aard (via 
geanimeerde of niet-geanimeerde vectoren zoals mechanisch vervoer van het virus door de 
mens, besmette kleding of uitrusting) (Beltrán-Alcrudo et al., 2017; Guberti et al., 2018). 
 
3. Advies 

3.1. Semi-kwantitatieve beoordeling van de transmissieroutes voor de introductie en 
verspreiding van Afrikaanse varkenspest op en tussen varkensbedrijven 

http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine
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3.1.1. Semi-kwantitatieve beoordeling van de transmissieroutes voor de introductie van 
Afrikaanse varkenspest op een varkensbedrijf 

Voor de analyse van het risico van insleep van het AVP-virus in varkensbedrijven zijn de 
volgende transmissieroutes in aanmerking genomen: 
 

- transmissieroutes welke verband houden met besmette wilde everzwijnen: levend 
besmette wilde everzwijnen ("levend wild everzwijn"), besmette wilde 
everzwijnenkadavers / trofeeën van een besmet wild everzwijn ("wilde 
everzwijnenkadavers / trofeeën"); 

- transmissieroutes gerelateerd aan de mens: de "veehouder" (de exploitant in een 
varkensbedrijf), de "dierenarts", de "jager", de "visser", mensen die te voet in de 
besmette zone circuleren ("wandelaar"), de "gewas-/boswerker", de "professional 
uit de varkenssector", de "niet-professionele bezoeker" van een varkenshouderij 
die in een besmet gebied is geweest; 

- transmissieroutes die betrekking hebben op materiaal voor de verzorging van 
dieren: "bedrijfsvoertuig/voedermateriaal", "strooisel"; 

- transmissieroutes die verband houden met “arthropoden”, d.w.z. teken, 
bloedzuigende insecten, vliegen en andere, maden; 

- transmissieroutes die verband houden met dieren (andere dieren dan everzwijnen, 
die in contact zijn geweest met het AVP-virus in het gereglementeerde gebied, en 
indien zij in contact zijn geweest met als huisdier gehouden varkens: “knaagdieren”, 
“jachthonden”, “boerderijhonden”, “herkauwers”, “paarden”, “vogels”, “katten” en 
andere “wilde dieren” dan everzwijnen; 

- transmissieroutes met betrekking tot het voeder: “voederen van keukenafval", 
"besmette plantaardige producten" (voeder); 

- transmissieroutes die betrekking hebben op water: "bronwater", "rivierwater". 
 
Voor de beoordeling werd ervan uitgegaan dat al deze vectoren die als transmissieroute voor 
het virus fungeren, besmet waren en/of afkomstig waren van of hadden gecirculeerd in het 
besmette gebied. 
 
Fig. 1 illustreert hoe de synthese van de resultaten van elke deskundige per transmissieroute 
werd gepresenteerd: beoordeling van de waarschijnlijkheid van besmetting (en de daarmee 
samenhangende onzekerheid), van de waarschijnlijkheid van transmissie (en de daarmee 
samenhangende onzekerheid), van de frequentie van contact met varkens (en de daarmee 
samenhangende onzekerheid), van de risicobeoordeling van de introductie door de mediaan 
van de eerstgenoemde drie criteria te vermenigvuldigen (en de daarmee samenhangende 
onzekerheid door de mediaan van de onzekerheid over de eerstgenoemde risicofactoren op 
te tellen). De mediaanwaarden (weergegeven door de zwarte lijn in het kader in Fig. 1) werden 
gebruikt omdat ze minder beïnvloed worden door extreme waarden dan de gemiddelde 
waarde. Bijlage 6 geeft de details van elke ontvangen semi-kwantitatieve beoordeling voor alle 
transmissieroutes.  
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Figuur 1: Boxplot van de resultaten van de semi-kwantitatieve evaluatie van de 
transmissieroute "levende everzwijnen" voor de introductie van AVP op 
varkensbedrijven. 

 
 
Wat betreft de introductie van AVP in varkenshouderijen vanuit in het wild levende dieren, 
toont Fig. 3 vier groepen binnen de verschillende bestudeerde transmissieroutes. Deze 
groepen werden samengesteld op basis van een statistische analyse (“regression tree” 
analyse, Fig. 2). Van de hoogste naar de laagste waarschijnlijkheid van voorkomen: 
 

- groep 1 (zeer hoge waarschijnlijkheid): ‘veehouder’, ‘strooisel’, ‘dierenarts’ en 
‘professionals uit de varkenssector’; 

- groep 2 (hoge waarschijnlijkheid): ‘voederen van keukenafval’, 
‘landbouwvoertuigen/voedermateriaal’, ‘besmette plantaardige producten’, ‘jager’, 
‘levend everzwijn’, ‘boerderijhond’, ‘knaagdieren’ en ‘vogel’; 

- groep 3 (matige waarschijnlijkheid): 'jachthond', 'bronwater', 'kat', 'bloedzuigende 
arthropoden' en 'rivierwater'; 

- groep 4 (lage waarschijnlijkheid): ‘cultuur/bosarbeider’, ‘kadaver/trofeeën van 
everzwijnen’, ‘ander wild dier dan everzwijn’, ‘wandelaar’, ‘visser’, ‘niet-professionele 
bezoeker’, ‘herkauwer’ en ‘paard’. 
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Aan de hand van deze vier groepen kunnen ook risicoreducerende maatregelen worden 
gerangschikt (zie punt 3.2). 
 
Figuur 2: Risicogroepen voor de introductie van Afrikaanse varkenspest in 
varkenshouderijen, verkregen na “regression tree” analyse. De groepen variëren van 1 
tot 4, van de groep met het hoogste risico (groep 1) tot de groep met het laagste risico 
(groep 4). De totaalscores zijn omgezet in waarschijnlijkheidswaarden (d.w.z. van 0 tot 
1). De mediane onzekerheid werd geschaald van 1 tot 3 en weergegeven in de figuur 
met asterisken: laag (*), gemiddeld (**), hoog (***). De transmissieroutes zijn 
gerangschikt op basis van hun mediane waarden die worden gerapporteerd met een 
waarschijnlijkheid van 0 tot 1. 
 

 
 
Op basis van de verkregen mediaanwaarden is een rangschikking van de transmissieroutes 
voor de introductie van AVP in de varkenshouderijen gemaakt (Fig. 3). 
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Figuur 3: Rangschikking, in volgorde van belangrijkheid, van de transmissieroutes voor 
de introductie van AVP in varkensbedrijven. De X-as geeft de gevarenscore weer (zie 
hoofdstuk 1.3. Methoden voor details). De transmissieroutes worden ook gegroepeerd 
na een “regression tree” analyse, van het hoogste naar het laagste belang, op basis van 
de gevarenscores (zie Fig. 2 van dit advies). De mediaanwaarden werden verkregen na 
een semi-kwantitatieve beoordeling door 34 nationale en internationale deskundigen. 
Een kleurcode geeft de onzekerheid (mediaanwaarde) weer die door de deskundigen 
werd gerapporteerd tijdens hun beoordelingen. De groepen werden afgelijnd na een 
“regression tree” analyse. 

 
 
Uit figuur 3 blijkt dat vier transmissieroutes zich onderscheiden door hun belang voor het risico 
van insleep van AVP op varkensbedrijven: 
 

- een introductie-evenement waarbij de veehouder zelf betrokken is, via indirecte 
contacten die hij zou kunnen hebben met levende of materiele vectoren van het virus 
die afkomstig zijn uit het momenteel besmette gebied; 

- materiaal dat kan worden gebruikt als strooisel voor de dieren (voornamelijk stro) als 
het afkomstig is uit het momenteel verontreinigde gebied en daarom als verontreinigd 
moet worden beschouwd; 

- de dierenarts die verantwoordelijk is voor de opvolging van de gezondheid van het 
beslag of elke andere dierenarts die frequent toegang heeft tot het bedrijf (opnieuw 
via een rol van indirecte mechanische vector na contacten die hij zou kunnen hebben 
met besmet of verontreinigd materiaal/levende gastheer afkomstig uit het momenteel 
besmette gebied); 

- de professionals uit de varkenssector, ook hier via een rol van indirecte 
mechanische vector na contacten die hij zou kunnen hebben met geïnfecteerd of 
besmet materiaal/levende gastheer afkomstig uit de momenteel besmette zone). 

 
Bovendien werd de beoordeling van deze vier routes geassocieerd met een lagere 
onzekerheid in vergelijking met de beoordeling van de meeste andere transmissieroutes (met 
uitzondering van 'voederen van keukenafval' en 'levend wild everzwijn'), wat het relatieve 
belang ervan nog versterkt. 
 
Wat het strooisel betreft, moet worden opgemerkt dat het gebruik van stro als bedding in de 
meeste Belgische varkensbedrijven zeldzaam is. In deze beoordeling werden de deskundigen 
er specifiek op gewezen dat het betrokken strooiselmateriaal afkomstig was uit het besmette 
gebied in België en besmet was met het virus. Aangezien de dieren frequent in contact komen 
met hun strooiselmateriaal en het als besmet werd beschouwd, is het logisch dat deze 
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transmissieroute relatief hoog is gerangschikt. In het specifieke (zeldzame) geval van gebruik 
van stro als bedding moet de eigenaar daarom zekerheid hebben over de herkomst ervan. 
 
Er dient opgemerkt te worden dat de transmissieroutes op basis van direct contact met 
besmette wilde everzwijnen relatief laag worden gerangschikt. Dit houdt waarschijnlijk 
verband met de epidemiologische context in België met betrekking tot AVP (d.w.z. een kleine 
minderheid van varkenshouderijen zonder toegang tot de buitenlucht, professionele 
exploitanten, een zeer strikt regelgevend kader, een sterke regionalisering van de varkens- en 
everzwijnpopulatiedichtheid en een grote geografische afstand tussen de besmette 
everzwijngebieden en het productiegebied van gedomesticeerde varkens). Het risico van 
directe transmissieroutes, en met name contacten met besmette levende wilde everzwijnen, 
zal echter toenemen in het geval van bedrijven die tijdelijk of permanent buitenbeloop hebben 
en die zich in de buurt van het toezichtsgebied bevinden (zones I en II). Hiermee moet rekening 
worden gehouden bij het opzetten van risicobeheersmaatregelen. 
 
Sommige specifieke beoordelingen verdienen aandacht omdat de betrokken risico's het 
onderwerp zijn geweest van recente adviezen van het SciCom: 
 

- de relatief hoge rangorde van besmette plantaardige producten (anders dan 
strooiselmateriaal) die afkomstig zijn uit de besmette zone en die als varkensvoer 
kunnen worden gebruikt (hetgeen de in het spoedadvies 14-2019 vermelde 
bezorgdheden bevestigt); 

- de relatief lage rangorde voor mensen die niet direct betrokken zijn bij het beheer van 
een varkensbedrijf en die tijdens een professioneel of recreatief verblijf in het 
besmette gebied indirect in contact zouden komen met besmet materiaal, zoals 
wandelaars of boswerkers (spoedadvies 05-2019, sneladviezen 09-2019 en 10-
2019). 

 
Wat betreft het risico dat verbonden is aan personen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij 
het beheer van een varkensbedrijf en die zich in het besmette gebied bevinden, moet worden 
benadrukt dat de beoordeling in dit onderzoek alleen betrekking had op de risico's van insleep 
en verspreiding naar de varkensbedrijven (bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)). Het is aan de bevoegde risicomanagers om te 
beslissen over het belang van deze transmissieroutes voor de verspreiding van het AVP-virus 
bij in het wild levende dieren (everzwijnen). Deze laatste risico's moeten opnieuw worden 
geëvalueerd op basis van eerdere evaluaties van het Wetenschappelijk Comité en rekening 
houdend met de wijzigingen in de epidemiologische situatie (kennelijke afname van de 
incidentie van het AVP-virus bij in het wild levende dieren), de enorme inspanningen om 
kadavers van wilde zwijnen uit het toezichtsgebied te verzamelen, de inspanningen om wilde 
everzwijnen in het toezichtsgebied te ruimen (vallen, jacht), de inspanningen om de 
bioveiligheidsnormen te doen naleven door professionals die in het besmette gebied werken, 
alle advertenties die in het besmette gebied zijn geplaatst voor toeristen en wandelaars. Er is 
echter de hoogste waakzaamheid nodig om nieuwe gevallen te detecteren, aangezien het 
uiteindelijke doel van de uitroeiing van de ziekte realistisch wordt.     
 
Fig. 4 toont de relatieve rangschikking van de transmissieroutes voor de introductie van AVP 
in varkensbedrijven wanneer dit wordt bekeken aan de hand van elk van de 
beoordelingscriteria afzonderlijk. Deze respectieve rangschikkingen kunnen de 
risicomanagers ook helpen bij het prioriteren van risicoreducerende maatregelen op basis van 
de context of het type risico dat moet worden beperkt (zie volgend hoofdstuk). Zo krijgt strooisel 
bijvoorbeeld een mediaanbeoordeling voor de waarschijnlijkheid van besmetting (3), de 
waarschijnlijkheid van overdracht (3) en de frequentie van contacten met als huisdier 
gehouden varkens (4). Het risico (waarschijnlijkheid) van insleep van het AVP-virus via deze 
transmissieroute wordt sterk verminderd door het verbieden van gebruik van stro dat afkomstig 
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is uit het besmette gebied en/of door een efficiënte behandeling daarvan. Wandelaars hebben 
een grotere kans op besmetting en overdracht, maar een zeer lage frequentie van contacten 
met varkens. Bioveiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat niet-professionele personen op 
varkensbedrijven terechtkomen en stimuleren van de waakzaamheid ten opzichte van AVP 
zouden het risico van insleep van het AVP-virus op varkensbedrijven verminderen.
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Figuur 4: Relatieve rangschikking van de transmissieroutes voor het risico van insleep 
van AVP op varkensbedrijven, wanneer rekening wordt gehouden met elk 
beoordelingscriterium afzonderlijk (waarschijnlijkheid van besmetting, 
waarschijnlijkheid van overdracht, frequentie van contact). De mediaanwaarden werden 
verkregen na een semi-kwantitatieve beoordeling door 34 nationale en internationale 
deskundigen. Een kleurcode geeft de onzekerheid (mediaanwaarde) weer die door de 
deskundigen tijdens hun beoordelingen werd gerapporteerd. 

 
 

Fig. 4 verklaart ook de relatief hoge rangorde van voederen van keukenafval (of beter gezegd 
voedselresten). In België is deze praktijk echter bij wet verboden, na de eerdere introductie 
van Afrikaanse varkenspest in België in 1985 die zich via deze transmissieroute voordeed 
(varkens gevoederd met besmet varkensvlees uit Spanje; Biront et al., 1987). Deze praktijk is 
ook verboden door de Europese wetgeving (Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 
(Verordening inzake dierlijke bijproducten)). Het is bekend dat deze route zeer efficiënt is voor 
de overdracht van AVP tussen gedomesticeerde varkens, gezien de resistentie van het virus, 
met name in vlees. Dit is regelmatig aangetoond tijdens de AVP-epidemie in Oost-Europese 
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landen. Enerzijds werd het voederen van keukenafval zeer hoog gescoord voor wat betreft de 
waarschijnlijkheid van besmetting (score = 4, medium onzekerheid) en transmissie (score = 5, 
medium onzekerheid) als het besmet vlees bevatte. Anderzijds werd de frequentie van contact 
met varkens veel lager ingeschat (score = 1, lage onzekerheid). Het relatieve belang van het 
risico van voederen van keukenafval moet echter bij alle stakeholders in herinnering worden 
gebracht, vooral bij hobbyisten en kinderboerderijen of personen met minder ervaring in de 
varkensproductiesector, die de voorwaarden van de wetgeving in dit verband mogelijks 
verkeerd interpreteren. Meer nog dan keukenafval in het algemeen is het namelijk verboden 
om vleesresten (varkensvlees, everzwijnen) te vervoederen aan als huisdier gehouden 
varkens. De reglementaire embargo's die van kracht zijn na de Europese regionalisering en 
de systematische vernietiging van everzwijnen uit de besmette zone verminderen het risico 
van het voederen van keukenafval op Belgische schaal. Frauduleuze zendingen van besmet 
vlees uit andere besmette regio's in Europa/de wereld of van de stroperij van mogelijks 
besmette Belgische everzwijnen verhogen echter het risico. 
 
Zelfs als in dit advies een rangschikking voor de verschillende transmissieroutes voor de 
insleep van het AVP-virus in een varkensbedrijf door in het wild levende dieren is gegeven, 
moet de risicomanager elke mogelijke andere route in zijn risicobeheersplan zorgvuldig in 
overweging nemen. 
 

3.1.2. Semi-kwantitatieve beoordeling van de transmissieroutes voor de verspreiding van 
Afrikaanse varkenspest tussen varkensbedrijven 

Voor de analyse van het risico van verspreiding van AVP tussen varkensbedrijven zijn de 
volgende transmissieroutes in aanmerking genomen: 
 

- transmissieroutes gerelateerd aan een geïnfecteerd varken: "verplaatsingen van 
dieren", "airborne", "dierlijke bijproducten" (met name mest), "bloedproducten van 
varkens", "embryo's/sperma/oöcysten"; 

- menselijk gerelateerde transmissieroutes: “veehouder", "dierenarts", "controleur voor 
de overheid" (federale en regionale agenten die belast zijn met de controles op de 
naleving van de regelgeving in de bedrijven), "beroepsbeoefenaar uit de 
varkenssector" die in nauw contact kan staan met de varkens (veehandelaar, slager, 
slachter, voederhandelaar, bedrijfsmedewerker, enz.); 

- voertuig-gerelateerde transmissieroutes: “voederwagen", "transportwagen voor 
dieren", "destructiewagen", "transportwagen voor mest", "voertuig van de inseminator"; 

- materiaal-gerelateerde transmissieroutes: “iatrogeen" (spuit, naalden), "apparatuur 
voor dierenverzorging", "voederapparatuur", "strooisel"; 

- ongedierte-gerelateerd: "bloedzuigende arthropoden" (vliegen, teken, andere), 
"knaagdieren"; 

- transmissieroutes gerelateerd aan dieren (andere dan varkens en indien in contact met 
het AVP-virus op het besmette bedrijf):” hond", "kat", "herkauwer", "vogel". 

 
Hoewel deze twee transmissieroutes ter beoordeling aan deskundigen werden voorgelegd, 
werden "voederapparatuur" en "strooisel" vervolgens van de analyse van de resultaten 
uitgesloten. “Voederapparatuur" omdat het uitlenen van apparatuur een zeer ongebruikelijke 
praktijk is in het merendeel van de commerciële Belgische varkenshouderijen. “Strooisel" 
omdat het niet langer beschikbaar is voor een ander bedrijf. Het besmette strooisel wordt dan 
in plaats daarvan via de mesttransporten en dierlijke bijproducten (mest) transmissieroutes in 
aanmerking genomen. 
 
Voor de beoordeling werd de deskundigen gevraagd het belang van al deze transmissieroutes 
te beoordelen in de context dat de introductie van het virus nog niet was gedetecteerd, d.w.z. 
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voordat er beheersmaatregelen of acties van kracht werden met betrekking tot de naleving 
van de regelgeving. 
 
Fig. 5 geeft een synthese van de resultaten van elke deskundige voor één van deze 
transmissieroutes ("dierenarts"): beoordeling van de waarschijnlijkheid van besmetting (en 
daarmee samenhangende onzekerheid), waarschijnlijkheid van overdracht (en daarmee 
samenhangende onzekerheid), frequentie van contacten met varkens (en daarmee 
samenhangende onzekerheid). Vervolgens wordt de algemene risicobeoordeling voor 
introductie verkregen door vermenigvuldiging van de mediaan van de eerstgenoemde 3 criteria 
(en daarmee samenhangende onzekerheid door optelling van de mediane waarden van de 
daarmee samenhangende onzekerheid). De mediaanwaarden werden gebruikt omdat ze 
minder beïnvloed worden door extreme waarden dan het gemiddelde (medianen weergegeven 
door de zwarte lijn binnen het kader in deze figuur). Bijlage 5 geeft alle details over elke 
ontvangen semi-kwantitatieve beoordeling voor alle transmissieroutes.  
 
Figuur 5: Boxplot van de resultaten van de semi-kwantitatieve evaluatie van de 
transmissieroute "dierenarts" betreffende verspreiding van AVP tussen 
varkensbedrijven. 

 
 

Wat de verspreiding van het AVP-virus tussen varkensbedrijven betreft, werden drie 
verschillende groepen geïdentificeerd binnen de verschillende bestudeerde 
transmissieroutes op basis van een statistische analyse (“regression tree” analyse, Fig. 6). 
Van de hoogste naar de laagste waarschijnlijkheid van voorkomen: 
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- groep 1 (hoge waarschijnlijkheid): “verplaatsingen van dieren”, “landbouwer”, 

“dierenarts”, “iatrogeen”, “transportwagen voor dieren” en “materiaal voor 
dierenverzorging”; 

- groep 2 (matige waarschijnlijkheid): “professional uit de varkenssector”, “controleur 
voor de overheid”, “hematophage arthropoden”, “dierlijke bijproducten”, 
“destructiewagen”, “embryo/sperma/oöcysten”, “bloedproducten van varkens” en 
“mesttransport”; 

- groep 3 (lage waarschijnlijkheid): “knaagdieren”, “voederwagen”, “niet-professionele 
bezoeker”, “inseminatorvoertuig”, “hond”, “kat”, “vogel”, “airborne” en “herkauwer”. 

 
Deze drie groepen hebben het ook mogelijk gemaakt de risicoreducerende maatregelen te 
identificeren die als prioritair moeten worden beschouwd (zie punt 3.2). 
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Figuur 6: Risicogroepen voor de verspreiding van het AVP-virus tussen 
varkensbedrijven, verkregen na “regression tree” analyse. De groepen variëren van 1 
tot 3, van de groep met het hoogste risico (1) tot de groep met het laagste risico (3). De 
totaalscores zijn omgezet naar waarschijnlijkheidswaarden (d.w.z. van 0 tot 1). De 
mediane onzekerheid werd geschaald van 1 tot 3 en weergegeven in de figuur met 
behulp van asterisken: laag (*), gemiddeld (**), hoog (***). De transmissieroutes zijn 
gerangschikt op basis van hun mediaanwaarden die zijn gerapporteerd met een 
waarschijnlijkheid van 0 tot 1. 

 
 
Fig. 7 toont de rangschikking van de transmissieroutes die in aanmerking worden genomen 
voor het risico van verspreiding van het AVP-virus tussen varkensbedrijven. 
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Figuur 7: Rangschikking, in volgorde van belangrijkheid, van de transmissieroutes voor 
de verspreiding van het AVP-virus tussen varkensbedrijven. De X-as geeft de 
gevarenscore weer (zie hoofdstuk 1.3 Methoden voor details). De transmissieroutes 
worden na “regression tree” analyse gegroepeerd, van het hoogste naar het laagste 
belang, op basis van de gevarenscores (zie Fig. 6 van dit advies).  De mediaanwaarden 
werden verkregen na een semi-kwantitatieve beoordeling door 34 nationale en 
internationale deskundigen. Een kleurcode geeft de onzekerheid weer die door de 
deskundigen tijdens hun beoordelingen werd gerapporteerd.  

 
Uit deze rangschikking komen duidelijk zes transmissieroutes voor de verspreiding van AVP 
tussen varkenshouderij naar voren (met een zeer lage tot lage onzekerheid): 
 

- verplaatsingen van dieren, waarbij eraan moet worden herinnerd dat de 
deskundigen duidelijk werd verzocht de transmissieroutes te beoordelen voordat er 
beheersmaatregelen van kracht werden (d.w.z. voordat er een eerste geval en 
mogelijke eerste verspreiding werden ontdekt); 

- de exploitant zelf (de veehouder); 
- de dierenarts; 
- de iatrogene route; 
- voertuigen voor diertransport; 
- materiaal voor dierenverzorging. 

 
Er dient op gewezen te worden dat de landbouwer en de dierenarts(en) op het bedrijf opnieuw 
worden geïdentificeerd als zeer belangrijke transmissieroutes (mechanische vectoren) voor 
AVP. Dit onderstreept hun rol en verantwoordelijkheid op het gebied van bioveiligheid (Beltrán-
Alcrudo et al., 2017; zie ook punt 3.2). 
 
In de huidige context van verhoogde waakzaamheid en de wettelijke voorschriften om 
eventuele klinische symptomen of abnormale sterfte bij varkens te melden (met routinematige 
bemonstering voor laboratoriumanalyse op AVP), moet de opsporing van een indexgeval 
normaal gesproken snel gebeuren. Ondanks het feit dat de infectie tijdens de incubatieperiode 
niet kan worden opgespoord, zijn de klinische symptomen van AVP vrij pathognomonisch 
(voor degenen die zich ervan bewust zijn). De ervaring met de vorige AVP-epidemie in België 
moet er echter aan herinneren dat een late melding de gezondheid van de dieren en de 
economie van het land ernstig in gevaar kan brengen (Fontaine, 1985; Biront et al., 1987). In 
sommige gevallen (bv. grote bedrijven met gescheiden bedrijfseenheden) zal dit risico gepaard 
gaan met een relatief laag schijnbaar sterftecijfer (als gevolg van een langzame verspreiding 
van het virus tussen de eenheden, d.w.z. dat het virus zich snel tussen de dieren binnen een 
gesloten eenheid verspreidt, maar langzamer tussen de eenheden). Dit scenario is 
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waargenomen tijdens een aantal uitbraken van AVP in een Oost-Europees varkensbedrijf 
(Schultz et al., 2017). Deze factoren kunnen de detectie van de viruscirculatie in het 
indexbedrijf vertragen als er in geval van een klinisch syndroom niet vroegtijdig monsters 
worden opgestuurd voor analyse. 
 
Fig. 8 toont de rangschikking van de transmissieroutes voor het risico van verspreiding van 
AVP tussen varkensbedrijven wanneer deze op basis van elk van de drie beoordelingscriteria 
afzonderlijk. Deze respectieve rangschikkingen kunnen de risicomanagers ook helpen bij het 
prioriteren van risicoreducerende maatregelen op basis van de context of het type risico dat 
moet worden beheerd. 
 
Figuur 8: Relatieve rangschikking van de transmissieroutes voor het risico van 
verspreiding van AVP tussen varkensbedrijven wanneer rekening wordt gehouden met 
elk van de drie beoordelingscriteria (besmettingskans, waarschijnlijkheid van 
overdracht, contactfrequentie) afzonderlijk. Gebaseerd op de mediaanwaarden die 
tijdens de semi-kwantitatieve beoordeling door 34 nationale en internationale 
deskundigen zijn verkregen. Een kleurcode geeft de onzekerheid weer die door de 
deskundigen tijdens hun beoordelingen werden gerapporteerd. 
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3.1.3. Effect van de nationaliteit van de deskundigen op de rangschikking van de 
transmissieroutes voor zowel introductie als verspreiding  

Tijdens dit onderzoek was het ook mogelijk om beoordelingen van buitenlandse en Belgische 
experts te vergelijken. Interessant is dat beide groepen dezelfde transmissieroutes even 
belangrijk vonden. Er werd een hoge mate van overeenstemming tussen de twee groepen 
experts vastgesteld. Dit suggereert dat deze beoordeling ook geldig zou kunnen zijn voor 
andere landen dan België (Fig. 9).
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Figuur 9: Vergelijking van de risico-evaluaties van de transmissieroutes voor de introductie van AVP in en de verspreiding tussen 
varkensbedrijven tussen buitenlandse (a, introductie; c, verspreiding) en Belgische (b, introductie; d, verspreiding) deskundigen. 
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3.2. Voorgestelde beheersmaatregelen om het risico van de insleep van AVP in en de 
verspreiding van AVP tussen varkenshouderijen te beperken 
Bioveiligheid op een varkensbedrijf omvat alle maatregelen die worden genomen om het risico 
van insleep en verspreiding van ziekteverwekkers tot een minimum te beperken en omvat dus 
ook alle maatregelen om varkens en bedrijven gezond te houden. Door deze 
bioveiligheidsmaatregelen te respecteren en een efficiënt beheer uit te voeren, worden de 
dieren op de boerderij beschermd tegen zowel endemische als epidemische ziekten (Barceló 
en Marco, 1998; Amass en Clark, 1999). Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
externe en interne bioveiligheid. Externe bioveiligheid richt zich op de contactpunten van de 
boerderij met de buitenwereld en wil voorkomen dat ziekteverwekkers de boerderij 
binnenkomen of verlaten. Dit geldt zowel voor exotische ziekten, die zelden in een land 
voorkomen, als voor endemische ziekten, die in een land veel voorkomen maar niet op elke 
boerderij voorkomen (Ribbens et al., 2008). Alle maatregelen die worden genomen om de 
verspreiding van ziekteverwekkers binnen een bedrijf tegen te gaan, vallen onder de interne 
bioveiligheid (Laanen et al., 2010). 
 
Om de risicomanagers te voorzien van passende risicoreducerende maatregelen ter 
voorkoming van de insleep en verspreiding van AVP in en tussen varkenshouderijen, is de 
doeltreffendheid van de verschillende bioveiligheidsmaatregelen ter voorkoming van de 
insleep en de verspreiding van AVP beoordeeld. Deze beoordeling van de risicoreducerende 
maatregelen is het resultaat van de vergelijking tussen de bovengenoemde resultaten van de 
semi-kwantitatieve risicobeoordeling en het ‘Biocheck.ugent’ instrument. ‘Biocheck.ugent’ is 
een risico-gebaseerd scoresysteem om de kwaliteit van de bioveiligheid van 
(varkens)bedrijven op een wetenschappelijke en onafhankelijke manier te evalueren en kan 
worden geraadpleegd op https://www.biocheck.ugent.be/about.php?category=pig. De 
resultaten zijn afgeleid van een online vragenlijst die op vrijwillige basis kan worden ingevuld 
door veehouders of bedrijfsadviseurs. 
 
Aangezien externe bioveiligheid het belangrijkste aspect is voor zowel het risico van insleep 
als het risico van verspreiding tussen varkensbedrijven, werd alleen rekening gehouden met 
risicoreducerende maatregelen die betrekking hebben op externe bioveiligheid. Fig. 10 toont 
elke vraag van de online vragenlijst over externe biobeveiliging volgens het ‘Biocheck.ugent’ 
instrument. De resultaten worden weergegeven als percentage van de respondenten die het 
antwoord hebben gekregen dat overeenkomt met de hoogste graad van bioveiligheid. Op Fig. 
11 en Fig. 12 wordt het globale resultaat van de antwoorden van 197 Belgische 
varkenshouders voor de jaren 2018 en 2019 weergegeven in de rechterkolom. Bovendien kan 
de naleving van de risicoreducerende maatregelen voor elke route voor de introductie en 
verspreiding van AVP gemakkelijk worden beoordeeld.  
 
Zoals te zien is in Fig. 12, zijn persoonlijke hygiënemaatregelen (bijv. handen wassen, 
bedrijfskleding, douchen, varkensvrije periode) zeer belangrijke maatregelen om de insleep 
van AVP in een varkenshouderij te voorkomen, zowel voor de veehouders als voor de 
bezoekers van het bedrijf. worden deze maatregelen op het gebied van persoonlijke hygiëne 
relatief goed nageleefd. Aandachtspunten zijn echter een strikte scheiding tussen het propere 
en het vuile gedeelte van de hygiënesluis, het feit dat de stallen alleen toegankelijk zijn via de 
hygiënesluis en de verplichting om de handen te wassen en te desinfecteren alvorens de 
stallen te betreden. Blijkbaar zijn de varkenshouders zich niet bewust van het mogelijke risico 
van strooisel en materiaal voor de bedrijfsvoering voor wat betreft de introductie van 
ziekteverwekkers en van AVP in het bijzonder. Dit blijkt uit de geringe naleving van de 
bioveiligheidsmaatregelen met betrekking tot de bevoorrading van het materiaal. Wel geeft 
95% van de veehouders  aan nooit apparatuur te gebruiken die op andere bedrijven wordt 
gebruikt. 
 

https://www.biocheck.ugent.be/about.php?category=pig
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Uit figuur 13 blijkt dat voor de vermindering van het risico op verspreiding van AVP tussen 
bedrijven bioveiligheidsmaatregelen tijdens het vervoer van dieren, sperma en mest van groot 
belang zijn. Ook persoonlijke hygiënemaatregelen voor veehouders en bezoekers op het 
bedrijf blijven belangrijk. Bioveiligheidsmaatregelen tijdens het vervoer van dieren worden vrij 
goed toegepast. Ook hier worden de bioveiligheidsmaatregelen met betrekking tot de 
bevoorrading van het materiaal door de varkenshouders vaak verwaarloosd en verdienen ze 
bijzondere aandacht. Een ander aandachtspunt is de relatief frequente verspreiding van mest 
van andere bedrijven op naburige landbouwgronden. 
 
De resultaten van de naleving van de bioveiligheidsmaatregelen door de varkenshouders 
moeten echter zorgvuldig worden geïnterpreteerd. Ten eerste zijn de resultaten gebaseerd op 
een relatief beperkte steekproefomvang (n=197 op ongeveer 7000 varkensbedrijven in 
België). Omdat het ‘Biocheck.ugent’ instrument op vrijwillige basis wordt ingevuld, is het 
bovendien waarschijnlijk dat veehouders (of bedrijfsadviseurs) die de moeite doen om het in 
te vullen, zich meer bewust zijn van de bioveiligheid en dus deze bioveiligheidsmaatregelen 
beter respecteren dan veehouders die de vragenlijst niet hebben ingevuld. 
 
Een belangrijk aandachtspunt betreft de relevantie van elke vraag van de ‘Biocheck.ugent’ in 
het kader van een bepaalde ziekte, hier in het bijzonder met betrekking tot zowel het risico van 
insleep als de verspreiding van AVP in varkensbedrijven. Dit instrument voert een algemene 
beoordeling uit van het bioveiligheidsniveau van het varkensbedrijf. Het Wetenschappelijk 
Comité is van mening dat het, naast deze algemene beoordeling, interessant zou zijn om de 
gebruiker van het ‘Biocheck.ugent’ instrument, of van een ander instrument voor de 
beoordeling van de bioveiligheid van een varkensbedrijf, in staat te stellen een bepaald 
gewicht toe te kennen aan elke vraag afhankelijk van de ziekte waarvoor risicobeperkende 
maatregelen nodig zijn. 
 
Er dient op gewezen te worden dat niet elke introductie- of verspreidingsroute 
overeenkomstige risicobeperkende maatregel(en) heeft in Fig. 11 en 12: voederen van 
keukenafval en arthropoden voor introductie of bloedzuigende arthropoden en dierlijke 
bijproducten voor verspreiding. Dit betekent uiteraard niet dat er geen risicobeperkende 
maatregelen beschikbaar zijn. Zoals hierboven uiteengezet is het voederen van keukenafval 
in België verboden, maar gezien de grote risico's van deze praktijk is het aan te bevelen alle 
stakeholders te sensibiliseren, in het bijzonder hobbyisten en kinderboerderijen of personen 
met minder ervaring in de varkensproductiesector. De risico's van arthropoden en dierlijke 
bijproducten zijn niet duidelijk geïdentificeerd. Deze trajecten vormen een belangrijke leemte 
in de kennis en verdienen nader onderzoek om de risicomanagers de nodige risicobeperkende 
maatregelen te bieden. 
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Figuur 10: Gestelde vragen en mogelijke antwoorden in de online Biocheck.ugent vragenlijst over externe bioveiligheid waarvoor de 
resultaten worden weergegeven als percentage van de respondenten die het antwoord in vet en onderstreept in Fig. 11 en Fig. 12 
hebben gegeven. 
Questions biocheck (external biosecurity) 
Purchase of breeding pigs 
Q1 Are breeding pigs (sows/gilts/boars) being purchased? (yes/no) 
Q2 Do the breeding pigs come from the same supplier or from different suppliers? (same/different) 
Q3 Is attention paid to the health status of the farm from where the animals originate, so that the health status is equal to or higher than the own farm? (yes/no) 
Q4 Are hygienic criteria (e.g. cleaning and disinfection of the vehicle) posed on the transport vehicle that brings the animals to the farm? (yes/no) 
Q5 Number of times per year that breeding pigs are delivered? (≤2; 3-6; 6-12; ≥12/year) 
Q6 Is a separated quarantine room used when breeding pigs are delivered? (yes/no) 
Q7 Is there a strict all-in/all-out management practiced in the quarantine room? (yes/no) 
Q8 Minimal length of the quarantine period (<28 days/≥28 days) 
Q9 Is there a separated hygiene lock for the quarantine room? (yes/no) 
Purchase of piglets 
Q10 Are piglets being purchased? (yes/no) 
Q11 Are the piglets coming from the same supplier or from different suppliers? (same/different) 
Q12 Is attention paid to the health status of the farm, where the animals are originating from, to be equal or higher than the own farm? (yes/no/not known) 
Q13 Are hygienic criteria (e.g. cleaning and disinfection) posed on the transport vehicle that brings the animals to the farm? (yes/no/not known) 
Q14 Number of times per year piglets are delivered: ≤2; 3-6; 6-12; ≥12/year 
Artificial insemination 
Q15 Is semen purchased? (yes/no) 
Q16 Does the semen originate from a farm/ boar station with a known higher of equal health status than your farm? (yes/no/not known) 
Transport of animals 
Q17 Are fattening pigs transported from the farm to the slaughterhouse? (yes/no) 
Q18 Is the transport vehicle taking the fattening pigs to the slaughterhouse always empty on arrival at the farm? (yes/sometimes/unknown/no) 
Q19 Is the transport vehicle for fattening pigs always cleaned and disinfected on arrival at the farm? (yes/sometimes/unknown/no) 
Q20 Are sows transported from the farm to other farms or to the slaughterhouse? (yes/no) 
Q21 Is the transport vehicle for sows always empty on arrival at the farm? (yes/sometimes/unknown/no) 
Q22 Is the transport vehicle for sows always cleaned and disinfected on arrival at the farm? (yes/sometimes/unknown/no) 
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Q23 Are piglets transported from the farm to other farms? (yes/no) 
Q24 Is the transport vehicle for piglets always empty on arrival at the farm? (yes/sometimes/unknown/no) 
Q25 Is the transport vehicle for piglets always cleaned and disinfected on arrival at the farm? (yes/sometimes/unknown/no) 
Q26 Does the driver have entrance to the stables when loading the animals (fattening pigs, sows, and piglets)? (yes/no) 
Q27 Does the driver receive and wear farm-specific clothing and shoes? (always/sometimes/never) 
Q28 Are the animals loaded from a separate loading area or directly from the stable / central corridor? (Separate loading area/Central corridor or stable) 
Q29 Is it possible for animals to return to the stables (walking back or being placed back) after being in the transport vehicle? (yes/no) 
Feed and water supply 
Q30 Can the feeding company fill up the silos without entering the clean / herd specific road? (yes/no) 
Q31 Does the transporter of the feed have entrance to the stables? (yes/no) 
Q32 Is a feeding company used where the feed meet special hygienic requirements (i.e. salmonella free, heat treatment)? (yes/no/unknown) 
Q33 Is the quality of the drinking water checked every year at the source or at the storage tank by means of a bacteriological analysis? (yes/no) 
Q34 Is the quality of the drinking water checked every year at the main outlets (where the animals drink) by means of a bacteriological analysis? (yes/no) 
Removal of manure and dead animals 
Q35 Is manure being removed through the dirty road? (yes/no) 
Q36 Are farm-specific hoses for removal of manure from the manure pit available (hoses for the removal of manure that stay at the farm all the time)? (yes/no) 
Q37 Is there a carcass storage, physically separated from the animal facilities? (yes/no) 
Q38 Is the carcass storage located in the dirty area of the farm? (yes/no) 
Q39 Can carcasses be collected by the rendering company from the public road, without entrance to the premises? (yes/no) 
Q40 Is the carcass storage closed so vermin, dogs or cats don’t have access to the carcasses? (yes/no) 
Q41 Is the carcass storage regularly (= after every pick-up) cleaned and disinfected? (yes/no) 
Q42 Is the carcass storage cooled? (yes/no) 
Q43 Are disposable gloves being worn when manipulating carcasses or are hands being washed and disinfected after manipulating carcasses? (always/sometimes/never) 
Entrance of visitors and personnel 
Q44 Are visitors obliged to check in before having entrance to the stables? (yes/no) 
Q45 Is there a pig-contact free period of >12h expected for all visitors before they are allowed to enter the stables? (yes/no) 
Q46 Is there a hygiene lock available and is it always used when visitors have access to the stables? (yes/no) 
Q47 Are all stables only accessible for visitors from the hygiene lock? (yes/no) 
Q48 Is there a strict separation between the clean and the dirty area of the hygiene lock? (yes/no) 
Q49 Do visitors have to wear farm-specific clothing (disposable overalls/cleaned overalls)? (yes/no) 
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Q50 Do visitors have to wear farm-specific shoes (boots/overshoes)? (yes/no) 
Q51 Do hands have to be washed and disinfected before entering the stables? (yes/no) 
Q52 Do the farmer and the staff always carry out these hygienic measures themselves? (yes/no) 
Material supply 
Q53 Is there a specific pass-through for materials to enter the buildings of the farm (e.g. UV-cabinet for foreign materials)? (yes/no) 
Q54 Are specific measures taking for material supply (i.e. cleaning and disinfection, quarantine period at special location)? (yes/no) 
Rodent and bird control 
Q55 Are vermin (rats, mice, etc.) considered to be a problem at the farm? (yes/no) 
Q56 Is the outside of the farm buildings (around the walls) paved and clean (removal of weeds, waste, ...) so that vermin can’t hide? (yes/no) 
Q57 Is there a rodent control program? (yes/no) 
Q58 Do companion animals have access to the stables, including feed and bedding material storage? (yes/no) 
Q59 Can birds enter the stables? (yes/no) 
Q60 Are grids placed before the air intakes? (yes/no) 
Location of the farm 
Q61 Is the farm located in an area with a high density of pigs or a low density of pigs? (low density/high density) 
Q62 Are other pig farms located within a radius of 500 meters of your farm? (yes/no) 
Q63 Is manure from other farms spread on neighboring farmlands situated directly next to your stables (< 500 meters)? (yes/no) 

Q64 Are transport vehicles carrying animals from other farms often (minimum once a day) passing on a road less than 100 meters from your farm (e.g. due to location of a 
slaughterhouse in the neighborhood, ...)? (yes/no) 

Q65 Have wild boars been spotted in the neighborhood (within a range of 10 km) of your farm? (yes/no) 
Q66 Is the farm enclosed (using fences, wire,...)? (yes/no) 
Use of equipment 
Q99 Is equipment (that comes into direct contact with animals) present on the farm that is used on other farms? (yes/no) 
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Figuur 11: Kruistabel met de bioveiligheidsmaatregelen (gebaseerd op het instrument Biocheck.ugent) met bijzondere aandacht voor 
de vermindering van het risico van insleep van AVP in varkenshouderijen voor elke transmissieroute (in afnemende volgorde van 
belangrijkheid volgens de resultaten van de enquête). 
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Q1 57%
Q2 94%
Q3 67%
Q4 79% 79%
Q5 15%
Q6 89%
Q7 87%
Q8 95%
Q9 43%

Q10 86%
Q11 59%
Q12 48%
Q13 70% 70%
Q14 4%

Q15 17%
Q16 46%

Q17 17%
Q18 92% 92%
Q19 98% 98%
Q20 15%
Q21 62% 62%
Q22 95% 95%
Q23 38%
Q24 98% 98%
Q25 90% 90%
Q26 89% 89%
Q27 50% 50%
Q28 17%
Q29 85%

Q30 35% 35% 35%
Q31 96% 96%
Q32 18% 18%
Q33 68% 68% 68%
Q34 62% 62% 62%

                          

             
              
              
               

  

Artificial insemination

Transport of animals

Feed and water supply

     

    

 

   

   

  

Questions biocheck (external biosecurity) *

Purchase of piglets

Purchase of breeding pigs
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Q35 54%
Q36 88%
Q37 99%
Q38 92%
Q39 84%
Q40 78%
Q41 30%
Q42 21%
Q43 57%

Q44 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
Q45 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Q46 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
Q47 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
Q48 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Q49 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
Q50 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Q51 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44%
Q52 66% 66%

Q53 3% 3% 3%
Q54 13% 13% 13%

Q55 65% 65%
Q56 59% 59%
Q57 96% 96%
Q58 64% 64% 64% 64%
Q59 63% 63%
Q60 55% 55% 55%

Q61 34%
Q62 42%
Q63 38%
Q64 77%
Q65 85% 85% 85%
Q66 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Q99 94% 94% 94%

*results are displayed as percentage of the responders given the answer in bold and underlined in Figure 10. This answer corresponds with the highest degree of biosecurity.

less then 20% Group 1 (transmission routes with the highest likelihood occurrence for ASF introduction)
between 20% and 40% Group 2 (transmission routes of high likelihood of occurrence for ASF introduction)
between 40% and 60% Group 3 (transmission routes of medium likelihood of occurrence for ASF introduction)
between 60% and 80% Group 4 (transmission routes of the lowest likelihood of occurrence for ASF introduction)
more then 80%

Removal of manure and dead animals

Entrance of visitors and personnel

Material supply

Rodent and bird control

Location of the farm

Use of equipment

Questions biocheck (external biosecurity) *
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Figuur 12: Kruistabel met de bioveiligheidsmaatregelen (gebaseerd op het instrument Biocheck.ugent) met bijzondere aandacht voor 
de vermindering van het risico van verspreiding van AVP tussen varkenshouderijen voor elke transmissieroute (in afnemende volgorde 
van belangrijkheid volgens de resultaten van de enquête). 

 
 

an
im

al 
move

men
ts

far
mer

ve
ter

inari
an

iat
ro

gen
ic

an
im

al 
tra

nsp
ort 

tru
ck

an
im

al 
ca

re 
eq

uipmen
t

pro
fes

sio
nal 

fro
m th

e pig se
cto

r

co
ntro

ler
 fo

r a
uthorit

y

hem
ato

phag
eo

us a
rth

ro
pods

an
im

al 
byp

ro
ducts

ren
deri

ng tr
uck

em
bryo

/sp
erm

/oocy
st

sw
ine blood pro

ducts

man
ure 

tra
nsp

ort

ro
den

ts

fee
d tr

uck

non pro
fes

sio
nal 

vis
ito

r

inse
minato

r v
eh

icl
e

dog
ca

t
bird air

born
e

ru
minan

t

ove
ral

l re
su

lt b
ioch

eck

Purchase of breeding pigs
Q1 57% 57%
Q2 94% 94%
Q3 67% 67%
Q4 79% 79% 79%
Q5 15% 15%
Q6 89% 89%
Q7 87% 87%
Q8 95% 95%
Q9 43% 43%

Q10 86% 86%
Q11 59% 59%
Q12 48% 48%
Q13 70% 70% 70%
Q14 4% 4%

Q15 17% 17% 17%
Q16 46% 46% 46%

Q17 17% 17%
Q18 92% 92% 92%
Q19 98% 98% 98%
Q20 15% 15%
Q21 62% 62% 62%
Q22 95% 95% 95%
Q23 38% 38%
Q24 98% 98% 98%
Q25 90% 90% 90%
Q26 89% 89% 89%
Q27 50% 50% 50%
Q28 17% 17%
Q29 85% 85%

Questions biocheck (external biosecurity)

Purchase of piglets

Transport of animals

Artificial insemination
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Q30 35% 35% 35%
Q31 96% 96% 96%
Q32 18% 18% 18%
Q33 68%
Q34 62%

Q35 54% 54%
Q36 88% 88%
Q37 99% 99%
Q38 92% 92%
Q39 84% 84% 84%
Q40 78%
Q41 30%
Q42 21%
Q43 57%

Q44 94% 94% 94% 94% 94% 94%
Q45 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Q46 81% 81% 81% 81% 81% 81%
Q47 34% 34% 34% 34% 34% 34%
Q48 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Q49 96% 96% 96% 96% 96% 96%
Q50 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Q51 44% 44% 44% 44% 44% 44%
Q52 66% 66%

Q53 3% 3%
Q54 13% 13%

Material supply

Questions biocheck (external biosecurity)

Entrance of visitors and personnel

Feed and water supply

Removal of manure and dead animals
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Q55 65% 65%
Q56 59% 59% 59%
Q57 96% 96%
Q58 64% 64% 64%
Q59 63% 63%
Q60 55% 55% 55%

Q61 34% 34%
Q62 42% 42%
Q63 38% 38%
Q64 77% 77% 77%
Q65 85%
Q66 80% 80%

Q99 94% 94%

*results are displayed as percentage of the responders given the answer in bold and underlined in Figure 10. This answer corresponds with the highest degree of biosecurity.

less then 20% Group 1 (transmission routes with the highest likelihood occurrence for ASF introduction)
between 20% and 40% Group 2 (transmission routes of high likelihood of occurrence for ASF introduction)
between 40% and 60% Group 3 (transmission routes of medium likelihood of occurrence for ASF introduction)
between 60% and 80%
more then 80%

Rodent and bird control

Location of the farm

Use of equipment

Questions biocheck (external biosecurity)
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4. Onzekerheden 

Volgens de kleurcode die wordt gebruikt om de onzekerheid weer te geven die elke 
deskundige tijdens de enquête rapporteert, lijkt de onzekerheid voor de meeste 
transmissieroutes tussen de waarden '5' en '9' te liggen (hetgeen in percentages kan worden 
vertaald van ongeveer 43% tot 100% van de onzekerheid, afhankelijk van de beoordeelde 
transmissieroutes). Dit is waarschijnlijk een weerspiegeling van de volgende overwegingen: 
 

- de onzekerheid in verband met het gebrek aan experimentele gegevens uit de literatuur 
ter ondersteuning van sommige uitspraken; 

- de onzekerheid van de beoordelaar over zijn individuele kennis en alle stappen van het 
transmissietraject van wilde dieren naar het gedomesticeerde varken waarbij de 
beschouwde transmissieroute een rol speelt. 

 
De rangschikking van de transmissieroutes voor degenen waarvan de onzekerheid het grootst 
was, is als volgt: 
 

- voor de transmissieroutes bij de introductie van AVP: "besmette plantaardige 
producten" (voeder), "boerderijhond", "knaagdieren", "vogel", "jachthond", "putwater", 
"kat", "geleedpotigen", "rivierwater", "wilde dieren" (andere dan everzwijnen), 
"wandelaar", "visser", "herkauwer" en "paard" (waarde "8" voor onzekerheid); 

- or de transmissieroutes bij verspreiding van AVP: "bloedzuigende arthropoden", 
"mesttransport", "knaagdieren", "voederwagen", "inseminatorvoertuig", "hond", "kat", 
"vogel" en "herkauwer" (waarde "8" voor onzekerheid). 

 
Er werd verwacht dat de variabiliteit van de expertise in de groep van de experten hoog genoeg 
zou zijn (zie bijlagen 2 en 3). Gezien de enorme verscheidenheid aan transmissieroutes en 
hun bijzonderheden die in dit onderzoek moeten worden beoordeeld, zou de rangschikking 
echter licht kunnen veranderen als deze alleen wordt afgeleid uit beoordelingen van 
deskundigen die uitblinken in een bepaald gebied (d.w.z. virologie, epidemiologie, 
varkensproductiesector, ziekte en beheer van in het wild levende dieren of de Belgische 
epidemiologische context voor AVP). Dit vereist verdere analyse. 
 
Met betrekking tot de analyses die afkomstig zijn van de momenteel beschikbare resultaten 
voor het ‘Biocheck.ugent’instrument, moet worden opgemerkt dat deze resultaten eigenlijk niet 
representatief kunnen zijn voor alle varkenshouderijen in België. Deze resultaten zullen 
opnieuw moeten worden geëvalueerd wanneer er in België routinematige evaluaties van het 
bioveiligheidsniveau van alle varkenshouderijen van kracht zijn (uitgevoerd door 
bedrijfsdierenartsen). Deze resultaten ook zullen moeten worden gevalideerd door de 
resultaten van de regelmatige inspecties die door het FAVV worden uitgevoerd. 
 
5. Conclusies 

De lezer moet er rekening mee houden dat de beoordeling in dit onderzoek alleen betrekking 
had op de risico's van insleep en verspreiding naar varkensbedrijven en niet op het risico van 
verspreiding van AVP bij in het wild levende dieren (wilde everzwijnen). Dit laatste moet 
worden beoordeeld op basis van eerdere adviezen van het Wetenschappelijk Comité en 
rekening houdend met de wijzigingen in de epidemiologische situatie (de huidige kennelijke 
afname van de incidentie van AVP bij in het wild levende dieren in België), de enorme 
inspanningen om kadavers van wilde zwijnen uit het toezichtgebied te verzamelen, de 
inspanningen om wilde everzwijnen uit het besmette gebied te ruimen (vallen, jacht), de 
inspanningen op het gebied van de naleving van de bioveiligheid door professionals die in het 
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besmette gebied werken, alle waarschuwingen die in het besmette gebied zijn geplaatst voor 
toeristen en wandelaars. 
 
De beoordeling in dit onderzoek had alleen betrekking op de risico's van insleep en 
verspreiding naar varkensbedrijven en niet op het risico van verspreiding van AVP in het wild. 
In de Belgische epidemiologische context, en op basis van het advies van nationale en 
internationale deskundigen, heeft de semi-kwantitatieve evaluatie van de transmissieroutes 
enkele van de belangrijkste routes geïdentificeerd. Bovendien hebben “regression tree“ 
analyses de rangschikking van de transmissieroutes voor de insleep en de verspreiding 
volgens het bijbehorende risico in respectievelijk 4 en 3 verschillende groepen mogelijk 
gemaakt: 
 
Voor het risico van de introductie van AVP in varkensbedrijven kunnen de volgende 4 groepen 
(in afnemende volgorde van belangrijkheid binnen elke groep) worden onderscheiden: 
 

- groep 1 (zeer hoge waarschijnlijkheid): ‘veehouder’, ‘strooisel’, ‘dierenarts’ en 
‘professionals uit de varkenssector’; 

- groep 2 (hoge waarschijnlijkheid): ‘voederen van keukenafval’, 
‘landbouwvoertuigen/voedermateriaal’, ‘besmette plantaardige producten’, ‘jager’, 
‘levend everzwijn’, ‘boerderijhond’, ‘knaagdieren’ en ‘vogel’; 

- groep 3 (matige waarschijnlijkheid): 'jachthond', 'bronwater', 'kat', 'bloedzuigende 
arthropoden' en 'rivierwater'; 

- groep 4 (lage waarschijnlijkheid): ‘cultuur/bosarbeider’, ‘kadaver/trofeeën van 
everzwijnen’, ‘ander wild dier dan everzwijn’, ‘wandelaar’, ‘visser’, ‘niet-professionele 
bezoeker’, ‘herkauwer’ en ‘paard’. 

 
Voor het risico van de verspreiding van AVP tussen varkenshouderijen kunnen de volgende 3 
groepen (in afnemende volgorde van belangrijkheid binnen elke groep) worden 
onderscheiden: 
 

- groep 1 (hoge waarschijnlijkheid): ‘verplaatsingen van dieren’, ‘landbouwer’, 
‘dierenarts’, ‘iatrogeen’, ‘transportwagen voor dieren’ en ‘materiaal voor 
dierenverzorging’; 

- groep 2 (matige waarschijnlijkheid): ‘professional uit de varkenssector’, ‘controleur voor 
de overheid’, 'hematophage arthropoden', ‘dierlijke bijproducten’, ‘destructiewagen’, 
‘embryo/sperma/oöcysten’, ‘bloedproducten van varkens’ en ‘mesttransport’; 

- groep 3 (lage waarschijnlijkheid): ‘knaagdieren’, ‘voederwagen’, ‘niet-professionele 
bezoeker’, ‘inseminatorvoertuig’, ‘hond’, ‘kat’, ‘vogel’, ‘airborne‘ en ‘herkauwer’. 

 
Deze respectieve rangschikkingen moeten de risicomanager in staat stellen om prioriteit te 
geven aan risicobeperkende maatregelen. 
 
Specifieke externe bioveiligheidsmaatregelen werden geïdentificeerd als de belangrijkste 
risicobeperkende maatregelen op basis van elke, in deze studie beoordeelde, 
transmissieroute. Zij werden geselecteerd uit het ‘Biocheck’ instrument dat wordt gebruikt om 
zowel de interne als de externe bioveiligheidsniveaus van varkensbedrijven te beoordelen. De 
maatregelen die het risico van indirecte overdracht van AVP kunnen beperken, zijn momenteel 
het belangrijkst met betrekking tot het risico van insleep van AVP in een varkensbedrijf. 
Volgens de relatieve rangschikking van de transmissieroutes zijn de bioveiligheidsmaatregelen 
op basis van de hygiëne van het personeel en de bezoekers (bedrijfskleding, hygiënesluis, 
handhygiëne, leegstand periode, douche, individuele uitrusting en kleding voor de verzorging 
van andere diersoorten op het bedrijf) bijzonder belangrijk. Wat het strooisel betreft, moet de 
oorsprong ervan door de veehouder worden gecontroleerd. In het geval van een bedrijf met 
tijdelijk of permanent buitenbeloop, moeten deze maatregelen worden aangevuld met alle 
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maatregelen om direct of indirect contact met wilde zwijnen te vermijden, met inbegrip van 
goedgekeurde omheiningen tegen deze dieren. Deze omheiningen moeten ook worden 
overwogen voor gesloten bedrijven met het oog op de algemene bioveiligheid en om te helpen 
voorkomen dat ongedierte binnenkomt of toegang krijgt tot voedermiddelen. In elk 
varkensbedrijf moet men zich bewust blijven van het risico van AVP, ongeacht de afstand tot 
het momenteel besmette gebied. 
 

6. Aanbevelingen 

Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan het bewustzijn en de communicatie over het belang 
van bioveiligheidsmaatregelen in elk varkensbedrijf in stand te houden. 
 
Om de AVP-vrije status van de Belgische gedomesticeerde varkenspopulatie te behouden (en 
zo het risico op insleep van het virus zoveel mogelijk te beperken), beveelt het 
Wetenschappelijk Comité de risicomanagers aan om specifieke aandacht te besteden aan de 
bioveiligheidsmaatregelen voor varkensbedrijven die insleep via de tijdens deze studie als 
belangrijkste gerangschikte transmissieroutes voorkomen (zie ook het sneladvies 07-2019 van 
het Wetenschappelijk Comité). 
 
Volgens het advies van het Wetenschappelijk Comité is het gebruik van een generiek 
instrument voor de beoordeling van het bioveiligheidsniveau van varkensbedrijven zeer 
relevant en duurzaam (d.w.z. door het vermogen om het naleven van bioveiligheidsregels te 
stimuleren) in de context van een "voorkomen is beter dan genezen" strategie tegen 
dierziekten. Net zoals in zijn advies 07-2019 beveelt het Wetenschappelijk Comité aan om snel 
een regelmatige monitoring van het bioveiligheidsniveau van elk Belgisch varkensbedrijf te 
organiseren. Aanvullend beveelt het Wetenschappelijk Comité aan dat elk instrument dat 
gebruikt wordt om het bioveiligheidsniveau van een varkensbedrijf te beoordelen, ook de 
mogelijkheid biedt om het algemene resultaat om te zetten naar een resultaat voor een 
bepaalde ziekte (bv. rekening houdend met dit advies over het risico van zowel de insleep als 
de verspreiding van AVP). Op die manier kunnen gewichten worden toegekend aan bepaalde 
vragen of criteria in de beoordeling op een wetenschappelijke basis. 
 
Voor deze toekomstige beoordelingen beveelt het Wetenschappelijk Comité de 
risicomanagers aan om zich in het bijzonder bewust te zijn van en prioriteit te geven aan 
externe bioveiligheidsmaatregelen die het mogelijk maken om de risico's van indirecte 
virusoverdracht te beperken. Deze maatregelen moeten vergezeld gaan van specifieke 
aanvullende maatregelen om de rechtstreekse contacten te beperken in het geval van 
bedrijven die tijdelijk of permanent toegang tot de buitenlucht hebben en die dicht bij de door 
de EU-regionalisering met betrekking tot AVP gedefinieerde gebieden (zones I en II) zijn 
gelegen. 
 
In geval van een introductie beveelt het Wetenschappelijk Comité de risicomanagers aan om 
bijzonder waakzaam te zijn voor de belangrijkste transmissieroutes die in deze studie voor de 
verspreiding van het AVP-virus zijn geïdentificeerd. 
 
Zoals blijkt uit de onzekerheden in verband met sommige van de transmissieroutes, beveelt 
het Wetenschappelijk Comité aan meer onderzoek uit te voeren naar AVP, met name voor 
deze onderwerpen waarvoor momenteel weinig experimentele gegevens beschikbaar zijn in 
de literatuur (bijvoorbeeld de persistentie van het virus in plantaardige matrices of de rol van 
vectoren). 
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Zelfs in geval van kwalitatief/semi-kwantitatief beoordeling zijn voor de beoordeling van 
transmissieroutes in verband met wilde dieren betrouwbare gegevens nodig. Deze belangrijke 
sector voor de diergezondheid zou meer aandacht moeten krijgen van de instellingen die 
onderzoek op het gebied van de diergezondheid financieren. 
 
Het Wetenschappelijk Comité beveelt de verschillende risicomanagers, die momenteel -
overeenkomstig hun respectievelijke bevoegdheden - samenwerken voor het beheer van de 
AVP uitbraak bij wilde everzwijnen in België, om rekening te houden met de classificatie van 
de in deze studie geïdentificeerde transmissieroutes voor de introductie van AVP in 
varkensbedrijven, met bijzondere aandacht voor de risicobeperkende maatregelen in verband 
met in het wild levende dieren en voor het beheer van het besmette gebied. Elke beoordeling 
die specifiek betrekking heeft op het risico van verspreiding van het AVP-virus van besmette 
in het wild levende dieren naar in het wild levende dieren, werd niet behandeld in dit advies en 
dient beoordeeld te worden via een specifieke risico evaluatie. 
 
 

Voor het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter, 

 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. E. Thiry (Get)   
 

Brussel, 24/03/2020. 
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Voorstelling van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV 

Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan ingesteld bij het Belgisch Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat onafhankelijk 
wetenschappelijk advies verschaft met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in de 
voedselketen en dit op vraag van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV, de Minister die 
bevoegd is voor de voedselveiligheid of op eigen initiatief. Het Wetenschappelijk Comité wordt 
administratief en wetenschappelijk ondersteund door de Stafdirectie voor Risicobeoordeling 
van het Agentschap. 
 
Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit op 
basis van hun wetenschappelijke expertise in domeinen die te maken hebben met de veiligheid 
van de voedselketen. Het Wetenschappelijk Comité kan bij de voorbereiding van een advies 
beroep doen op externe deskundigen die geen lid zijn van het Wetenschappelijk Comité. Net 
als de leden van het Wetenschappelijk Comité dienen zij in staat te zijn om onafhankelijk en 
onpartijdig te kunnen werken. Om de onafhankelijkheid van de adviezen te waarborgen 
worden potentiële belangenconflicten transparant beheerd.  
 
De adviezen zijn gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van de vraagstelling. Zij 
vertolken het standpunt van het Wetenschappelijk Comité dat in consensus is genomen op 
basis van risicobeoordeling en de bestaande kennis over het onderwerp.  
 
De adviezen van het Wetenschappelijk Comité kunnen aanbevelingen bevatten voor het 
controlebeleid van de voedselketen of voor de belanghebbende partijen. De opvolging van de 
aanbevelingen voor het beleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de risicomanagers. 
 
Vragen over een advies kunnen gericht worden aan het secretariaat van het Wetenschappelijk 
Comité: Secretariaat.SciCom@favv.be. 
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité 

Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:  
 
S. Bertrand*, M. Buntinx, A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, S. De 
Saeger, J. Dewulf, L. De Zutter, M. Eeckhout, A. Geeraerd, L. Herman, P. Hoet, J. Mahillon, 
C. Saegerman, M.-L. Scippo, P. Spanoghe, N. Speybroeck, E. Thiry, T. van den Berg, F. 
Verheggen, P. Wattiau** 
*lid tot maart 2018 
**lid tot juni 2018 
 
Belangenconflict 

Omwille van een belangenconflict nam M. Laitat deel aan de werkgroep als ‘gehoord expert’. 
 
Dankbetuiging 

Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor Risicobeoordeling, de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies en de twee reviewers van het advies 
(L. De Zutter en J. Mahillon). 
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Samenstelling van de werkgroep 

De werkgroep was samengesteld uit: 
 
Leden van het Wetenschappelijk 
Comité: 

J. Dewulf (verslaggever), N. De Regge, C. 
Saegerman, E. Thiry, T. van den Berg 
 

Externe experten: B. Cay (Sciensano), M.-E. Filippitzi 
(Sciensano), C. Fischer (HEPIA, Suisse), D. 
Maes (UGent), K. Morelle (Mammal Research 
Institute, Pologne), H. Nauwynck (UGent), X. 
Simons (Sciensano) 
  

Gehoord expert: 
 
Dossierbeheerders: 

M. Laitat (ULiège) 
 
P. Depoorter, A. Mauroy  

 
De activiteiten van de werkgroep werden opgevolgd door volgende leden van de administratie 
(als waarnemers): V. Clavier (FAVV), X. Patigny (FAVV), A. E. Popa (FAVV).  
F. De Meersman (Belgische Houtconfederatie), Y. Dejaegher (BFA), G. Fichefet (FEGRA), E. 
Goosens (Boerenbond), V. Mohy (Tourisme Gaume), A. Noiret (FWA), G. Schmitz (veehouder 
in de gereguleerde zone), L. Pluym (VLAM), R. Reyntiens (boseigenaar) werden gehoord als 
stakeholders gedurende de activiteiten van de werkgroep. 
M.-J. Goffaux (Région wallonne), A. Licoppe (DEMNA) and D. Arnould (DNF) werden gehoord 
als expert en risicobeheerder voor de AVP uitbraak in Belgische wilde fauna. 
 
Wettelijk kader 

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8;  
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen;  
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 
betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de 
Minister op 8 juni 2017. 
 
Disclaimer 

Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen 
indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze versie.
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Annex 

Annex 1: Form used among national and international experts for the semi-quantitative 
assessment survey on transmission routes for the risk of introduction and spreading 
of African swine fever in Belgian pig holdings. 
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Annex 2: Combined expertise of the different national and international evaluators for 5 
sectors of expertise: veterinary virology, veterinary epidemiology, pig production, 
wildlife and knowledge of the Belgian epidemiological context with regard to African 
swine fever.  
This expertise was self-evaluated by each of the experts on a qualitative scale whose factors 
(‘very high’, ‘high’, ‘moderate’, ‘low’, ‘very low’) were then transformed numerically (1 to 5) for 
statistical analysis. This self-assessment is reported as a boxplot for all the experts.  
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Annex 3: Experts (names, institutions, origin, expertise) solicitated for the survey.  
 

Expert Institution Country Field of expertise 

Belloc Catherine Oniris France pig sector 

Cardoso de Carvalho Ferreira Helena UGent Portugal-Belgium veterinary virology, veterinary epidemiology 

Cay Brigitte Sciensano Belgium veterinary virology, LNR 

Clavier Valentine FASFC Belgium risk management, control policy, animal health 

De Regge Nick Sciensano Belgium veterinary virology, veterinary epidemiology, LNR 

Depoorter Pieter FASFC Belgium risk assessment, animal health 

Dewulf Jeroen UGent Belgium veterinary virology, veterinary epidemiology, pig sector 

Filippitzi Maria Eleni Sciensano Belgium veterinary epidemiology, pig sector, LNR 

Fischer Claude HEPIA Switzerland wildlife diseases and management 

Guberti Vittorio ISPRA Italy veterinary epidemiology, wildlife diseases and management 

Hooyberghs Jozef FASFC Belgium risk management, control policy, animal health 

Jori Ferran CIRAD France veterinary virology, veterinary epidemiology, pig sector, wildlife diseases and management 

Ladinig Andrea VETMEDUNI Vienna Austria veterinary virology, pig sector 

Lepotier Marie-Frédérique ANSES France veterinary virology, veterinary epidemiology, pig sector, wildlife diseases and management 

Loeffen Willie WUR The Netherlands veterinary virology, veterinary epidemiology 

Logeot Myriam FASFC Belgium risk management, control policy, animal health 

Maes Dominiek UGent Belgium veterinary epidemiology, pig sector 

Manzanilla Edgar Teagasc Ireland veterinary epidemiology, pig sector 

Morelle Kévin CULS Belgium-Czech Republic wildlife diseases and management 

Nathues Heiko Vetsuisse-UNIBE Switzerland veterinary virology, veterinary epidemiology, pig sector 

Nauwynck Hans UGent Belgium veterinary virology, veterinary epidemiology, pig sector 

Patigny Xavier FASFC Belgium risk management, control policy, animal health 

Popa Anca Elena FASFC Belgium risk management, control policy, animal health 

Postma Merel Ugent The Netherlands-Belgium pig sector 

Ribbens Stefaan DGZ Belgium veterinary epidemiology 

Segalés Coma Joaquim UAB Spain veterinary virology, veterinary epidemiology, pig sector 

Simons Xavier Sciensano Belgium veterinary epidemiology, pig sector, wildlife diseases and management, LNR 
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Smeets Frédéric ARSIA Belgium veterinary epidemiology, pig sector 

Thiry Etienne Uliège Belgium veterinary virology, veterinary epidemiology 

Tijs Tobias Utrecht U The Netherlands veterinary virology, veterinary epidemiology, pig sector 

van den Berg Thierry Sciensano Belgium veterinary virology, LNR 

Van Huffel Xavier FASFC Belgium risk assessment, animal health 

Vandersmissen Tamara DGZ Belgium pig sector 

Ziantara Stéphan ANSES France veterinary virology, veterinary epidemiology 
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Annex 4: Methods (survey and statistics) for the semi-quantitative assessment of the 
transmission routes for the introduction and the spreading of African swine fever to 
Belgian pig holdings.  
Twenty-five transmission routes that could facilitate introduction of African Swine Fever (ASF) 
from wild life into a pig holding were selected upon expert opinion (n = 15 experts). The 
following transmission routes were selected for the risk of ASF introduction into a pig holding:  
 

- those related to infected wild boars: alive infected wild boar (‘alive wild boar’), 
infected wild boar cadaver/trophies from an infected wild boar (‘wild boar 
cadaver/trophies’); 

- those human-related: ‘farmer’ (the operator in a pig holding), practitioner 
(‘veterinarian’), ‘hunter’, ‘fisherman’, people circulating by walk through the 
contaminated zone (‘hiker’), ‘crop/forest worker’, ‘professional from the pig sector’, 
‘non-professional visitor’ from a pig farm who has been in a contaminated area; 

- those related to material for animal care: ‘farm vehicle/feeding equipment’, ‘bedding 
material’; 

- those related to ‘arthropods’ i.e. ticks, hematophagous insects and flies and other, 
maggots; 

- those related to animals (other than wild boar, that have been in contact with the 
ASF virus in regulated zone, and if in contact with domestic pigs): ‘rodents’, ‘hunting 
dog’, ‘farm dog’, ‘ruminant’, ‘horse’, ‘bird’, ‘cat’, ‘wild animals’ other than wild boar; 

- those related to feed: ‘swill feeding’, ‘contaminated vegetal products’ (feed); 
- those related to water: ‘well water’, ‘river water’.  

 
Twenty-five transmission routes that could then facilitate the spreading of ASF between pig 
holdings were selected by the same expert group. The following routes of transmission were 
considered for the risk of ASF spreading between pig holdings:  
 

- those related to an infected pig: ‘animal movements’, ‘airborne’, ‘animal by-products’ 
(in particular manure), ‘blood products’ of swine origin, ‘embryo/sperm/oocysts’; 

- those human-related: ‘farmer’, practitioner (‘veterinarian’), ‘controller for authority’ 
(federal and regional agents in charge for the controls carried out in holdings for 
compliance with regulations), ‘professional from the pig sector’ who can be in close 
contacts with pigs (animal trader, butcher, slaughter employee, feed trader, holding 
employee, etc.), ‘non-professional visitor’ of the holding; 
vehicle-related: ‘feed truck’, ‘animal transport truck’, ‘rendering truck’, ‘manure transport 
truck’, ‘inseminator’s vehicle’;  

- those material related: ‘iatrogenic’ (syringe, needles), ‘animal care equipment’, ‘feeding 
equipment’4, ‘bedding material’5; 

- those pest-related: ‘hematophagous arthropods’ (flies, ticks, other), ‘rodents’; 
- those animal-related (other than pigs and if in contact with the ASF virus in the infected 

holding): ‘dog’, ‘cat’, ‘ruminant’, ‘bird’. 
 

A survey listing all these transmission routes was sent to national and international experts. In 
this survey, it was first asked to the experts to qualitatively assess (range: very low, low, 
medium, high, very high) their expertise in the fields of veterinary virology, veterinary 
epidemiology, knowledge of the pig sector, knowledge of wild life disease and management 
thereof, and knowledge of the Belgian epidemiological context regarding African Swine Fever. 
Then, it was requested from each expert to qualitatively assess (range: negligible, very low, 
low, medium, high, very high) each transmission routes on three criteria: the likelihood of 
contamination of domestic pigs by it, the likelihood of transmission to them from it and the 
                                                           
4 See below further comment it 
5 See below further comment it 
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frequency of contact for them with it. Finally, it was asked to the experts to also assess the 
level of uncertainty on each response (range: low, medium, high). It was specified to the 
experts that all the vectors acting as transmission routes for the virus must be considered as 
infected/contaminated and/or originating or having circulated in the contaminated zone 
delimitated in Belgium in compliance with the European regionalisation (‘zones I and II’). 
Regarding all the vectors acting as transmission routes for ASF spreading, it was specified that 
they must be assessed before any primarily detection of virus circulation, i.e. before any 
mitigation measure or actions to be in force with regards to compliance with regulation. Thirty-
four responses were received (national expert, n = 20; international experts, n = 14). 
 
For statistical analysis of the results, qualitative responses were transformed in numerical 
values: 0, 1, 2, 3, 4, 5 for ‘negligible’, ‘very low’, ‘low’, ‘medium’, high’ and ‘very high’, 
respectively for assessments of each transmission route, and 1,2, 3 for ‘low’, ‘medium’, ‘high’, 
respectively for the uncertainty on. A score of hazard occurrence for each of the transmission 
routes was calculated by multiplying the median individual scores for each of the three criteria. 
The total uncertainty associated with the assessment of each transmission routes was 
calculated by adding the median individual scores of uncertainty on each criterion. The different 
transmission routes for both ASF introduction and ASF spreading were ranked on their total 
scores. 
 
All statistical analyses were carried out in R and Statistica. 
 
The study of risk mitigation measures was carried out by crossing the ranking of the different 
transmission routes with the Biocheck tool. The Biocheck tool was developed by the University 
of Ghent for the assessment of the internal and external biosecurity levels of pig holdings. 
Since external biosecurity is the most important aspect for both risk of introduction and risk of 
spread between pig holdings, risk mitigation measures were mostly considered at this level.  
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Annex 5: Representation in boxplot form of the results of the semi-quantitative 
evaluations of the different transmission routes identified for the risk of introduction of 
African swine fever to Belgian pig farms.  
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Annex 6: Representation in boxplot form of the results of the semi-quantitative 
assessments of the different transmission routes identified for the risk of spreading of 
African swine fever between Belgian pig holdings.
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