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1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?

Brainstorm:

Wat weten we over Afrikaanse 
varkenspest?



1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?

Afrikaanse varkenspest

Virusziekte

Besmettelijk voor varkens en everzwijnen

Zeer dodelijk (> 90 % sterft tussen de 7 à 10 
dagen na infectie)

Niet besmettelijk voor de mens

Geen vaccin beschikbaar – wordt op korte 
termijn niet verwacht 

Virus enorm resistent in de omgeving: “ziekte 
van het bos”



1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?

Materiaal Duur besmettelijk

rauw vlees en ontweidingsresten > 3 maand

droog vlees en vet (vb charcuterie) > 1 jaar

bevroren vlees oneindig

bloed 15 weken (20 ° C) of langer bij koudere temperatuur

karkassen 3 weken tot maanden

Overdracht via: 
- Bloed
- Vlees 
- Kadavers
- Lichaamsvloeistoffen
- Uitwerpselen en urine
- Rechtstreeks of via mechanische vector

MENS!!
- ?Insecten?
- ?Besmette bodem?



1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?

https://youtu.be/VMpTRqzjyqI
https://youtu.be/VMpTRqzjyqI


1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?

Situatie: 02/09/2019

Actuele toestand zie
https://hvv.be/info/projecten/afrikaanse-
varkenspest/

https://hvv.be/info/projecten/afrikaanse-varkenspest/


2. Impact van Afrikaanse varkenspest



2. Impact Afrikaanse varkenspest: 
landbouw

Afrikaanse varkenspest

Vernietigende economische gevolgen voor de 
varkensteelt!!

België: introductie AVP Wallonië
Exportverbod naar 13 derde landen

Afnemers Europa: extra eisen en/of prijsconcessies
Prijskloof met Duitsland wordt 10 cent/kg groter

Extra voorwaarden vb. rond vervoer varkens naar 
slachthuis

Preventief slachten gezonde varkens in risicogebied

Voedergewassen - besmettingsgevaar



2. Impact Afrikaanse varkenspest: 
landbouw

Start AVP
België belangrijke 
exporteur varkensvlees 
(11 miljoen 
slachtvarkens per jaar)



2. Impact Afrikaanse varkenspest: 
landbouw

Varkensteelt in België

AVP



2. Impact Afrikaanse varkenspest: jacht



2. Impact Afrikaanse varkenspest: 
bosbouw en natuurbeheer

© WUR

© Ecopedia

© Radio 2



2. Impact Afrikaanse varkenspest: 
bosbouw en natuurbeheer

Afrikaanse varkenspest

Verbod toegankelijkheid en 
werkzaamheden bosbouw/natuur

Economische verliezen 
Uitstel kappingen – vb. sanitaire kap

Wildschade

Ecologische verliezen bij niet uitvoeren 
beheer vb. verruiging 

Versnippering door omheiningen



2. Impact Afrikaanse varkenspest: 
recreatie en toerisme



3. Beheer bij een uitbraak van 
Afrikaanse varkenspest

13 september 2018 officieel vastgesteld in België 
(Étalle) 
Hoe: menselijke factor 

Afbakening zone 630 km2 – vanaf rond midden 
oktober zonering: kern-, buffer- en versterkte 
observatiezone

Later toevoeging bewakingszone (vraag EU)

Geleidelijke uitbreiding besmetting vnl. naar westen

Beheer: aanbevelingen EU-experts worden goed 
opgevolgd

 Intussen versoepeling toegankelijkheid besmet gebied



2. Situatie in Wallonië

Situatie oktober 2018



3. Beheer bij een uitbraak van Afrikaanse 
varkenspest

Epidemisch

Endemisch

- Op dit moment 
kan je starten met 
bestrijding in 
besmet gebied

- Kans besmetting 
sterft uit



3. Beheer bij een uitbrak van Afrikaanse 
varkenspest

Situatie 6 april 2019



3. Beheer bij een uitbraak van 
Afrikaanse varkenspest

Situatie 16 september 2019



3. Beheer bij een uitbraak van 
Afrikaanse varkenspest

© TVLux

© TVLux



3. Beheer bij een uitbraak van 
Afrikaanse varkenspest

Situatie januari 2019

Situatie februari 2019



3. Beheer bij een uitbraak van 
Afrikaanse varkenspest

© Vittorio Guberti

© Vittorio Guberti

Omheining Etalle

Omheining aan 
Franse grens



4. Preventie



4a. Preventie – Hoe insleep voorkomen

Procedure desinfectie in risicogebied (ter plekke!!)
Benodigd materiaal

- Kom voor individueel voetbad (niet collectief)
- Jerrican met zeepwater
- borstel
- Werkzaam biocide (vb. Virkon, Virocid, Kiemkill, …) 

1. Reiniging
- Verwijder (ter plaatse) de meeste resten modder ed. 
- Was laarzen in zeepwater tot alle modder, … weg is
- Minimaal 5 minuten contact met zeepwater
- Tweede paar laarzen: giet het zeepwater weg en neem nieuw zeepwater 

voor de reiniging

2. Desinfectie
- Werkt ENKEL op propere oppervlakten, dus na reiniging
- Laarzen in te spuiten met geschikt biocide en goed laten inwerken

© FAVV



4b. Preventie-snelle detectie

Snelle detectie!!
- Minder verspreiding ziekte
- Sneller en gemakkelijker uit te roeien

Oproep:
- Meld elk verdacht kadaver (elk everzwijnenkadaver behalve indien 

geschoten bij jacht)
- Niet aanraken!
- Ophaling conform bioveiligheidsmaatregelen
- Analyse op AVP
- Systeem op te zetten in het land

© Linda Dombrovska © Linda Dombrovska © Linda Dombrovska



4c. Preventie – Reductie everzwijnen

Ook bij heel lage populatiedichtheid is infectie met Afrikaanse varkenspest 
mogelijk!

Maar bij hogere populatiedichtheid:
- (Iets) groter risico
- Snellere verspreiding
- Meer sterfte = meer karkassen =  meer besmetting omgeving
- Moeilijker om populatie in te dijken

Everzwijnenpopulatie is sterk toegenomen– de schade ook 
 (Sterk) ingrijpen op populatie is een noodzaak 

Vlaanderen: beheerbaar houden en verdere verspreiding voorkomen
- Niet aanwezig = geen risico
- Beheer reductie jarenlang volhouden is geen evidentie …



4c. Preventie – Reductie everzwijnen

Hoe everzwijnenpopulatie onder controle houden?

Strategie vnl. ikv. 
voorkomen 
landbouwschade en 
verdere verspreiding

Concentreren inspanning in 
zone verhoogde jachtdruk 
in schadegevoelige periode!

Populatieregulering in 
rustzone in winterperiode 
(drukjacht) 



4c. Preventie – Reductie everzwijnen

Hoe everzwijnenpopulatie onder controle houden?

- Samenwerking! –jachtstrategie en gebiedsdekkend beheer
- Wettelijke mogelijkheden Vlaanderen: jaarrond afschot –

nachtjacht – drukjacht – (drijfjacht) – kast- en kooivallen 
- Afschot van zeugen en frislingen
- Verdere verspreiding voorkomen via early warning – rapid

response
- Materiaal om de jacht meer efficiënt uit te voeren: 

nachtrichtkijkers, geluiddempers (stille jacht!)



4c. Preventie – Reductie everzwijnen

Drukjacht

Drijfjacht



5. Rol van jagers

Jagers spelen een 
sleutelrol

- Risico ziekte-overdracht 
en verspreiding

- Terreinexpertise 
kadavers zoeken

- Populatiereductie

- Biosanitaire
maatregelen

Samenwerking is sleutel 
tot succes



Meer info: 

https://hvv.be/info/projecten/afrikaanse-varkenspest/
http://www.afsca.be/avp/
https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest

https://hvv.be/info/projecten/afrikaanse-varkenspest/
https://hvv.be/info/projecten/afrikaanse-varkenspest/
http://www.afsca.be/avp/
https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest

