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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 



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?

Symptomen besmet everzwijn
- minder snel op de vlucht slaan, lethargie, desoriëntatie
- Koorts, slapheid, gebrek aan eetlust, bewegingsstoornissen, 

ademhalingsproblemen, diarree, bloedingen (huidbloeding, bloeding uit neus, …)

- Bij ontweiden:
• Bloeduitstortingen gelokaliseerd rond de oren, de snuit of veralgemeend 

(nieren, spieren, huid, …)
• gezwollen “bloedige” lymfeklieren
• een vergrote milt
• fijne, uitgebreide of puntbloedingen in de organen
• vochtophoping in borst – en buikholte
• schuim in longen en luchtwegen

Opgelet: Het ziektebeeld is erg variabel. Sommige met AVP besmette dieren vertonen 
in het geheel geen symptomen. Het ontbreken van afwijkingen sluit niet uit dat een 
dier toch met AVP besmet is!
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https://youtu.be/VMpTRqzjyqI


1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?

Afrikaanse varkenspest
 Vernietigende economische gevolgen voor de 

varkensteelt!!
• Vb. bij introductie AVP in Wallonië (sept 2018)

• 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
• Lange periode! 

• November 2020 EU keurt AVP-vrij statuut België goed  - OIE moet nog 
beslissing nemen = eerste stap naar normalisatie

België: belangrijke exporteur van varkensvlees – 11 
miljoen geslachte varkens per jaar



1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?

Start AVP
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Varkensteelt in België

AVP
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1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?

Impact van de Afrikaanse varkenspest blijft 
niet beperkt tot landbouw en jacht

Bosbouw



1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?

Impact van de Afrikaanse varkenspest blijft 
niet beperkt tot landbouw en jacht

Toerisme



2. Casus Wallonië (2018 - …)

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

Afbakening zone 630 km2 – vanaf rond midden 
oktober 2018 zonering: kern-, buffer- en 
versterkte observatiezone

Later toevoeging bewakingszone (vraag EU)

Geleidelijke uitbreiding besmetting vnl. naar 
westen

Beheer: aanbevelingen EU-experts worden goed 
opgevolgd



2. Situatie in Wallonië

Situatie oktober 2018
Controlestrategie bij 
uitbraak:
- Zonering
- Initieel jachtverbod 

en verbod toegang 
in kernzone en 
buffer: rust –
verspreiding zieke 
dieren voorkomen

- Zone met zeer 
intensieve 
jacht/bestrijding 
everzwijn errond

- Zoeken en 
verwijderen 
kadavers!

- Rasters



2. Casus Wallonië
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Omheining Etalle

Omheining aan 
Franse grens



2. Casus Wallonië

Situatie januari 2019

Situatie februari 2019



2. Casus Wallonië

Epidemisch

Endemisch

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

- Kans besmetting 
sterft uit

Controlestrategie bij 
uitbraak:

- Wachten tot na 
piek epidemie voor 
start bestrijding in 
besmet gebied

- Intensieve 
bestrijding: 
afschot, vallen, 
nachtjacht.

- Bestrijding onder 
coördinatie DNF

- Bioveiligheid!!



2. Casus Wallonië
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2. Casus Wallonië
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2. Casus Wallonië (2018 - …)

 Controlestrategie lijkt te werken: steeds minder AVP-
besmette kadavers
 Laatste gevonden kadaver maart 2020, maar meer dan 6 maand 

oud  reeds dood sinds oktober 2019

 België dossier ingediend bij EU en OIE om AVP-vrije status 
te verkrijgen
 EU: aanvaardt AVP-vrije status  wegvallen Europese zonering, 

versoepeling voorwaarden handel en toegankelijkheid, 
heropstart varkensbedrijven in besmet gebied

 OIE: dossier nog hangende
Goedkeuring AVP-vrij statuut belangrijke eerste stap voor heropstart 

internationale handel

 Exit strategie: nog geen 100 % zekerheid AVP volledig weg 
 waakzaamheid en stapsgewijs werken



2. Casus Wallonië
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2. Casus Wallonië

Zonering

- Blijft behouden tem 31/03/2021, daarna simplificering zones

- Toegankelijkheid versoepelt in besmet gebied maar
- Rekening bioveiligheid

- Verbod toegankelijkheid ‘s nachts (nachtjacht)

Zonering

- Blijft behouden tem 31/03/2021, 
daarna simplificering zones

- Toegankelijkheid versoepelt in 
besmet gebied maar

- Rekening bioveiligheid

- Verbod toegankelijkheid ‘s nachts 
(nachtjacht)

Behoud tem. 31/03/2021

- Bewaking en onderhoud rasters

- Zoeken kadavers

- Intensieve bestrijding everzwijnen

- Test op AVP van alle gevonden en 
geschoten everzwijnen in alle zones



2. Casus Wallonië

Vanaf 01/04/2021: simpelere zonering

- ZS (zone de surveillance = oude besmet gebied)
- Intensieve bestrijding

- Inzamelen en vernietigen kadavers

- Test AVP op alle geschoten dieren

- ZO (zone d’observation = oude versterkte 
observatiezone en bewakingszone)

- Gebruik en verkoop wildbraad everzwijn mogelijk

- Test AVP op steekproef van geschoten dieren

- ZS + ZO
- Behoud rasters tem. 31/03/2022

- Zoeken kadavers tem. 31/08/2021

- Aangepast afschotplan everzwijn

- Verpakking dood gevonden dieren

- DNA-tests op geschoten en geteste dieren tot 
31/03/2022



3. Rol van jagers

Jagers spelen een 
sleutelrol

- Risico ziekte-
overdracht en 
verspreiding

- Terreinexpertise 
kadavers zoeken

- Populatiereductie

- Biosanitaire
maatregelen



3a. Preventie – Hoe insleep voorkomen

Risico-analyse FAVV



3a. Preventie – Hoe insleep voorkomen

Oproep HVV naar 
overheden:

- Preventiecampagne 
naar burgers toe!

- Infopanelen bij 
parkings, tankstations, 
picknickplaatsen langs 
snelwegen

- Dubbele afrastering 
parkings                              
in gebied waar 
everzwijnen               
voorkomen



3a. Preventie – Hoe insleep voorkomen

Oproep HVV naar jagers:

- Ga NIET jagen in 
besmet/risicogebied, zelfs 
indien wettelijk niet 
verboden!!!

- Kaart besmette gebieden zie 
website HVV: 
https://hvv.be/info/projecte
n/afrikaanse-varkenspest/

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


3a. Preventie – Hoe insleep voorkomen

Situatie: 19/11/2020
Actuele toestand binnen EU zie
https://hvv.be/info/projecten/afrikaanse-
varkenspest/

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


3a. Preventie – Hoe insleep voorkomen

Jagers die wel gaan jagen in risicogebied:
- Nemen een te groot risico op insleep
- Moeten zeer strikte biosanitaire maatregelen nemen om 

insleep te voorkomen:
• Was handen met water en zeep, en desinfecteer met handgel (ethanol 70 %)
• Reinig en ontsmet ter plekke alle materiaal dat gebruikt werd bij de jacht, 

voertuig (inclusief banden, wielkassen, binnenkant …) inbegrepen. Zittingen 
best op voorhand afdekken met plastic.

• Was jachtkledij aan hoge temperatuur (minstens 60 ° C)
• Neem geen vlees, karkassen, delen van karkassen of jachttrofeeën mee van 

everzwijnen
• geen jachthonden
• Respecteer lokale bioveiligheidsmaatregelen (vb. wat met kadavers, …)
• Raak de kadavers van everzwijnen niet aan
• Er geldt een verbod op het in contact komen met varkens in de eerste 72 uur 

na contact met een everzwijn



3a. Preventie – Hoe insleep voorkomen

Procedure desinfectie (ter plekke!!)
Benodigd materiaal

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

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

Niet enkel laarzen. Ook: jachtmes, krukje, materiaal versnijden, voertuig, …. ALLES gebruikt 
bij de jacht

© FAVV



3a. Preventie – Hoe insleep voorkomen

© Vittorio Guberti

!? Gevaar!
Hele kadavers verpakken
Trofee meepakken strikt verboden



3a. Preventie – Hoe insleep voorkomen

Oproep HVV naar jagers:
- Bij jacht in Vlaanderen of ander niet-besmet 

gebied: 
- respecteer minimaal de basis biosanitaire

maatregelen bij de everzwijnenjacht:
– Was na de jacht de handen met water en zeep

– Bij het ontweiden/manipuleren kadaver:

» Draag vloeistofdichte (wegwerp)handschoenen met lange 
mouwen

» Respecteer een eet- en drinkverbod

– Laat de ingewanden en het slachtafval van everzwijnen niet 
achter in de natuur, maar breng ze naar een erkend ophaalpunt.  

– Er geldt een verbod op het in contact komen met varkens in de 
eerste 72 uur na contact met een everzwijn



3a. Preventie – Hoe insleep voorkomen



3a. Preventie – Hoe insleep voorkomen

Ophaalpunten slachtafval en 
ontweidingsafval

- Contact nemen met 
contactpersoon en 
afspreken levering

- In goed afgesloten en 
lekvrije stevig plastic zak 
(vb. kopen bij Hobon nv, 
RENDAC, …)

- Zie 
https://hvv.be/info/opha
alpunten/

https://hvv.be/info/ophaalpunten/


3b. Preventie - Snelle detectie

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

Oproep HVV naar jagers:
- Meld elk verdacht kadaver (elk everzwijnenkadaver behalve 

indien geschoten bij jacht)
- Melden naar VOC’s – deze halen op conform voorschriften 

bioveiligheid. 
- Analyse op AVP

© Linda Dombrovska © Linda Dombrovska © Linda Dombrovska



3b. Preventie - Snelle detectie

Regio/provincie Ophaler kadavers Telefoonnummer

Vlaams-Brabant VOC Malderen 052 33 64 10

Limburg VOC Natuurhulpcentrum Opglabbeek 089 85 49 06

Antwerpen VOC Brasschaat-Kapellen 0473 48 48 97

ophaling in samenwerking met VOC 
Neteland 014 51 40 41

Oost-Vlaanderen VOC Merelbeke
09 230 46 46 of 0495 42 
84 77

West-Vlaanderen VOC Oostende 059 80 67 66

Wallonië: melden via Tel. 1718!



3c. Preventie – Reductie everzwijnen

Ook bij heel lage populatiedichtheid is infectie met Afrikaanse 
varkenspest mogelijk

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

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



3c. Preventie – Reductie everzwijnen

Oproep HVV aan jagers:

- Everzwijnenpopulaties reduceren, binnen huidige wettelijke kader
- Stel geen restricties in op afschot everzwijnen – everzwijnen schieten ongeacht 

leeftijd en geslacht, met respect voor weidelijkheid

Oproep HVV aan alle jachtrechthouders (incl. landeigenaars, overheden, 
terreinbeherende organisaties):

- Actief meewerken aan reductie everzwijnen via een vorm van jacht op hun 
terreinen

Oproep HVV aan overheid:
- Knelpunten vermarkting aanpakken
- Jacht efficiënter maken door nachtrichtapparatuur en geluiddempers wettelijk 

bruikbaar te maken



4. Beleid in Vlaanderen: draaiboek 
Afrikaanse varkenspest

Vlaanderen: nog geen gevallen van AVP

Belangrijk om plan van aanpak te hebben als 
uitbraak optreedt  draaiboek AVP

- Opmaak coördinatie door ANB

- HVV, Boerenbond, Departement voor Landbouw 
en Visserij, INBO, … betrokken

- Wordt nog verder uitgewerkt en geconcretiseerd

- Werkt met dreigingsniveau’s



4. Beleid in Vlaanderen: draaiboek 
Afrikaanse varkenspest

Code Situatie AVP

GROEN Er is geen directe dreiging in Vlaanderen – de situatie van AVP bij wild zwijn of 

gedomesticeerde varkens in Europa, en de verspreiding richting West-Europa, wordt op 

de voet gevolgd.

GEEL Verhoogde dreiging in Vlaanderen – er is een vaststelling van AVP bij wild zwijn of 

gedomesticeerde varkens in Wallonië of een buurland van België op risicoafstand van de 

grens (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg).

ORANJE Sterk verhoogde dreiging in Vlaanderen – er is een vaststelling van AVP bij 

gedomesticeerde varkens in Vlaanderen.

ROOD Uitbraak in Vlaanderen – er is een vaststelling van AVP bij wilde zwijnen in Vlaanderen



4. Beleid in Vlaanderen: draaiboek 
Afrikaanse varkenspest

Code groen:
- Passieve bewaking en testen deel geschoten dieren
- Basis communicatie
- Enkele preventieve maatregelen

Code geel:
- Preventie aangescherpt
- Ontweidings- en slachtafval via ophaalpunten
- Verhoogde bioveiligheid actieve en passieve bewaking
- Aandacht voor AVP bij everzwijnenbeheer + early warning rapid

response om verdere verspreiding everzwijn tegen te gaan



4. Beleid in Vlaanderen: draaiboek 
Afrikaanse varkenspest

Code oranje:
- Zonering rond besmet bedrijf (straal 3 km beschermingsgebied; straal 10 km 

toezichtsgebied)
- Ruiming bedrijven
- Intensief zoeken kadavers
- Nationale crisisgroep kan beslissen jachtverbod in beschermingsgebied en/of 

toezichtsgebied

Code rood: aanpak conform aan Wallonië
- Zonering: besmette zone, observatiezone, bufferzone
- Rasters
- Intensief zoeken kadavers
- Ruiming bedrijven
- Initieel jachtverbod in de besmette zone, daarrond verhoogde jachtdruk
- Na epidemiepiek ook in besmet gebied sterke inzet op bestrijding
- Bioveiligheid!



5. Slot

Afrikaanse varkenspest: reële bedreiging 
– Voor varkenstelers

– Voor everzwijnenpopulaties en de jacht

– Voor andere sectoren: bosbouw, toerisme, …

Jagers spelen een sleutelrol

Laat ons samenwerken om AVP tegen te gaan



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

