
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens 
en zwijnen. De ziekte is in opmars via Oost-Europese landen richting West-Europa.

Sinds 2014 komt de ziekte voor in 
verschillende EU-landen, zoals Polen, 
Hongarije, Estland, Letland, Litouwen en 
Roemenië. Het virus kan in lokale varken s-
vleesproducten zitten. Mensen worden  
daar niet ziek van. Maar het virus kan wel 
worden verspreid als varkens en wilde 
zwijnen besmette etensresten vinden.

Wat kunt u doen?
Neem geen vleesproducten mee uit 
besmette gebieden. Dit geldt voor iedereen 
die om wat voor reden dan ook naar 
Oost-Europa reist, zoals toeristen, 
vrachtwagenchauffeurs, zakelijke reizigers 
en jagers. 

Levensmiddelen kunnen AVP overbrengen. 
Geef levensmiddelen nooit aan varkens en 
gooi deze ook niet achteloos ergens neer in 
de natuur of bij een (kinder-)boerderij. 
Gooi levensmiddelen alleen weg in 
afsluitbare afvalbakken.

Varkenshouders moeten opletten dat 
bezoekers geen etenswaren mee het 
bedrijf op nemen. Vermijd contact met 
varkens. Als dat onvermijdelijk is, neem dan 
volledige hygiënische maatregelen zoals 
douchen, schone kleren en schoenen.
Reinig en ontsmet veewagens uit besmette 
gebieden.

Voorkom insleep van 
Afrikaanse varkenspest



Contact
Neem bij een verdenking op Afrikaanse 
varkenspest in Nederland direct contact 
op met de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit > NVWA: 045 - 5463188

Jagers
Gebruik geen honden bij de jacht. Denk 
eraan dat ook botten van aan AVP lijdende 
varkens de ziekte kunnen verspreiden. 
Reinig en ontsmet materialen en vervoer-
middelen die bij de jacht zijn gebruikt. 
Gebruik handschoenen en was goed de 
handen. Raak een mogelijk besmet zwijn 
nooit aan, meldt uw vondst bij de lokale 
autoriteiten. 

Ziektebeeld en besmetting
De dieren kunnen koorts hebben en zijn 
slap. Ze hebben een gebrek aan eetlust en 
kunnen bloederige slijmvliezen, rode huid, 

(bloederige) diarree en braken vertonen. 
Voor een diagnose zijn laboratoriumtesten 
noodzakelijk. Besmetting kan plaatsvinden 
door direct contact tussen varkensachtigen, 
maar ook via besmette materialen of 
besmet voer. Het virus is resistent en kan 
ook in botten lang overleven.


		2018-07-12T12:10:57+0200
	Preflight Ticket Signature




