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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?

Afrikaanse varkenspest
 Vernietigende economische gevolgen voor de 

varkensteelt!!
 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

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



1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?

Start AVP



1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?

Varkensteelt in België

AVP



1. Afrikaanse varkenspest: wat hoe en 
waar?



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. Situatie in Wallonië

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

Recent versoepeling toegankelijkheid besmet gebied



2. Situatie in Wallonië

Situatie oktober 2018



2. Situatie in Wallonië

Epidemisch

Endemisch

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

- Kans besmetting 
sterft uit



2. Situatie in Wallonië

Situatie 6 april 2019



2. Situatie in Wallonië

Situatie 6 april 2019



2. Situatie in Wallonië

© Vittorio Guberti
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Omheining Etalle

Omheining aan 
Franse grens



2. Situatie in Wallonië

Situatie januari 2019

Situatie februari 2019



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: 11/06/2019

Actuele toestand 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) 

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



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.  

– 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 WBE’s

WBE Contactpersoon Adres postcode en gemeente Tel

Bocholt Patrick Thonissen Dorperheideweg 36 3950 Bocholt +32 495 255360
De Zandhaas Willy Vanhelden P.Pellensstraat 51 3910 Neerpelt + 32 475 67 53 82

Suetendaal David Ceulemans Noordlaan 51 3600 Zutendaal +32 479 80 59 30
Dessel Johan Broeckx Hardeputten 8 2480 Dessel +32 475 23 62 40

Jacht en Natuur Lommel Jos Jansen Spoorwegstraat 30 3920 Lommel +32 491 08 94 61
De Zwarte Beek Johan Craeghs Helzoldstraat 3550 Heusden-Zolder + 32 468 22 03 14
De Aa, De Vart, Tulderheide (Boshuis Ravels) Jef Van Steen Jachtweg 27 2380 Ravels +32 485 33 67 86; +32 14 65 61 88

Molenbeersel & Kinrooi Jos Keyers Grootbroekstraat 50 3640 Kinrooi
+32 495 44 80 56; +32 479 43 61 
01

De Oetervallei Peter Jame Fortstraat 28 3680 Maaseik +32 89 865 821
St-Michiel Bree François Pierson Luysenstraat 10 3960 Bree +32 497 03 23 05
De Korhaan Kris Rubens Overes 87 3990 Peer +32 477 72 39 75

Pijnven Kiefhoekstraat 149 3941 Hechtel-Eksel



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. 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

