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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).
Jagers moeten ook actie ondernemen!
Help ons om het risico op insleep van AVP tot een minimum te beperken en
zo snel mogelijk eventueel besmette everzwijnen op te sporen!
Bij alle jachtactiviteiten dient men volgende sanitaire voorzorgsmaatregelen te nemen:
1. Draag vloeistofdichte (wegwerp)handschoenen met lange mouwen.
2. Bij ontweiden van geschoten everzwijnen in het veld de ingewanden NIET achterlaten in de
natuur, de ingewanden dienen meegenomen te worden naar een wildverwerkingsinrichting
of opgehaald te worden door een bevoegd destructiebedrijf.
3. Respecteer een eet- en drinkverbod tijdens het ontweiden en manipuleren van kadavers.
4. Was handen met water en zeep.
5. Verbod op het in contact komen met varkens in de eerste 72 uur na contact met een everzwijn.
Bijkomende maatregelen bij jachtactiviteiten in een beperkingsgebied in België of in het buitenland
(op voorwaarde dat er geen jachtverbod werd opgelegd)
1. Neem geen karkassen, delen van karkassen of jachttrofeeën mee van everzwijnen.
2. Reinig en ontsmet al het materiaal dat gebruikt werd bij de jacht, voertuigen inbegrepen.
3. Was de kledij die tijdens de jacht werd gedragen aan een hoge temperatuur (minstens 60°C).
4. Neem geen jachthonden mee.

Voor een vroegtĳdige detectie van de ziekte is het belangrĳk om everzwĳnen die dood werden aangetroffen
te melden aan de bevoegde regionale autoriteiten
In Wallonië: 1718
In Vlaanderen: Vlaams-Brabant: 052 33 64 10 - Limburg: 089 85 49 06 - Antwerpen: 0473 48 48 97 Oost-Vlaanderen: 09 230 46 46 - West-Vlaanderen: 059 80 67 66
In Brussel : 0490 66 68 70
Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Voornaamste wegen van overdracht
AVP kan worden overgedragen door :
•
•
•

Besmette
dieren

Vatbare dieren

•

contact met besmette varkens of
everzwijnen
vlees/vleeswaren van besmette dieren
besmette voorwerpen zoals schoenen, kledij,
voertuigen, materiaal
personen die in contact gekomen zijn met
besmette dieren of die in getroffen gebieden
geweest zijn

Het virus blijft lang besmettelijk op dierlijke
karkassen, 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

Landen die getroffen zijn door AVP

De landen waar AVP circuleert bij varkens of everzwijnen (situatie op 25-09-2018)
zijn in het rood aangeduid.
Voor een geüpdate 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

