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Afrikaanse varkenspest is in          
opmars in Europa! Laten we 

samen deze ziekte bestrijden!
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke virale ziekte die 

varkens en everzwijnen treft. Deze ziekte is aanwezig in Oost-Europa en is  
in september 2018 opgedoken in België (wilde everzwijnen).

Als veehouder is het uw verantwoordelijkheid om de nodige  
maatregelen te treffen om de insleep van de ziekte in uw bedrijf te 

voorkomen.

In het hele land* moet u actie ondernemen:

1. Respecteer zeer strikt de hygiëne- en bioveiligheidsmaatregelen in 
uw bedrijf

2. Meld iedere verdenking onverwijld aan uw dierenarts
3. Controleer iedere persoon die werkt op het bedrijf of die het  

bedrijf betreedt

De totaliteit van de te respecteren maatregelen, binnen  
en buiten de besmette zone kunt u consulteren op  
http://www.favv-afsca.fgov.be/avp/ 
Bekijk ze en pas ze toe!
*  Voor de bedrijven die zich in de besmette zone bevinden, moeten  

specifieke maatregelen genomen worden (zie instructies LCE + internetsite).

Landen die getroffen zijn door AVP 

De landen waar AVP aanwezig is bij varkens of everzwijnen (situatie op 01-10-2018)  
zijn aangeduid in het rood.

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

https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest 

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

https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-biodiversiteit/fauna/zoogdieren/het-everzwijn
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De ziekte
AVP is een zeer besmettelijke virale ziekte die varkens en 
everzwijnen kan treffen. Er zijn geen typische symptomen van 
AVP. Bij iedere ongewone sterfte moet er gedacht worden aan 
AVP. 

De ziekte kan 3 vormen aannemen: 

een acute vorm:
- hevige koorts, anorexia, diarree
- lethargie, de neiging om dicht bijeen te kruipen
- stoornissen in het bloed die gepaard gaan met onderhuidse 

bloedingen en geelzucht
- een snelle dood (2-3 weken) en een sterfte die dicht bij 

100% ligt.

subacute vorm: minder intense symptomen, lagere  
sterfte en een dodelijke afloop over een langere termijn 

chronische vorm: diffuse symptomen die wijzen op een ziekte 
die evolueert over meerdere maanden, zoals 
- abortussen, kortere dracht, groeiachterstand bij biggen
- weinig gewichtstoename bij het vetmesten

Bron: FLI 

Roodheid van de huid  

Bron: JM Gourreau 

AVP kan worden overgedragen door :

• contact met besmette varkens of everzwijnen
• vlees/vleeswaren afkomstig van besmette 

dieren
• besmette voorwerpen zoals schoenen,  

kledij, voertuigen, materiaal
• personen die in contact gekomen zijn met 

besmette dieren of dieren die in getroffen 
gebieden zijn geweest.

 
Het virus blijft lang besmettelijk op kadavers van 
dieren, in het milieu en in vlees/vleeswaren van 
besmette dieren.

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

Voornaamste wegen van overdracht

3 pijlers om AVP uit te roeien

Preventie

Er bestaat geen vaccin tegen AVP. De enige manier om de insleep van de ziekte in een bedrijf te 
voorkomen, is hygiëne- en bioveiligheidsmaatregelen instellen, zoals: 
- een hygiënesluis gebruiken, een bestrijdingsplan voor schadelijke organismen toepassen
- de hygiënemaatregelen toepassen voor iedere persoon die de stallen betreedt
- nieuwe varkens in quarantaine zetten 
- de varkens niet voederen met keukenafval
- contact tussen de varkens en everzwijnen voorkomen
- De toegang tot het bedrijf ontzeggen aan elke persoon, elk voertuig en alle materiaal die in de  

72 uren voordien in contact zijn geweest met everzwijnen of in een risicogebied zijn geweest.
- vermijden te werken met arbeidskrachten die uit risicogebieden komen
- voor varkens met buitenbeloop:
 - een dubbele afsluiting plaatsen om contact met everzwijnen  te voorkomen 

- borden plaatsen die voorbijgangers erop wijzen dat het verboden is de varkens te voederen

Vroegtijdige detectie

Contacteer altijd je dierenarts wanneer je symptomen vaststelt die doen denken aan AVP of bij 
iedere ongewone sterfte.

Indien de dierenarts AVP niet kan uitsluiten in zijn diagnose, dan moet hij het FAVV daarvan op de 
hoogte brengen en monsters voor analyse naar het laboratorium sturen.

Het is altijd beter om een monster te veel dan een monster te weinig te laten analyseren!

Bestrijding

Er bestaat geen enkele behandeling tegen AVP.

De toegepaste maatregelen zijn erop gericht de haard zo snel mogelijk te isoleren om  de  
verspreiding van de ziekte te voorkomen en het virus uit te roeien.  
Deze maatregelen zijn vastgelegd in de  Europese wetgeving en zijn o.a. de volgende:

- alle varkens van de haard slachten en de karkassen vernietigen
- het besmette bedrijf reinigen en ontsmetten 
- beperkingsgebieden instellen rondom de haard waar het verkeer van dieren,  

goederen en personen verboden of beperkt is. 

Besmette
dieren

Vatbare dieren


