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1. Etiologie

• Afrikaanse varkenspestvirus = DNA-virus, Familie Asfarviridae

• Verschillende genotypes

• Grote variatie in virulentie, naargelang de virulentie verschillende vormen:
1. Acute vorm

- Hoge koorts

- Anorexia
- Onderhuidse bloedingen
- Diarree
- Snelle dood
- Mortaliteit kan oplopen tot bijna 100%

2. Subacute vorm
- Minder hevige symptomen
- Lager sterftecijfer

3. Chronische vorm: onduidelijke symptomen



1. Etiologie

• Resistent virus
1. Kan zeer lang overleven bij lage temperaturen

2. Ook resistent aan hogere temperatuur (bv. inactivatie na 70 minuten bij 56°C en 20 
minuten bij 60°C)

3. Blijft lang infectieus in bloed, mest en weefsels, voornamelijk in rauw of 
onvoldoende verhit varkensvlees van geïnfecteerde dieren



2.    Epidemiologie 

• Gastheer
1. Wilde varkens in Afrika = reservoir in Afrika
2. Gastheer waarbij de ziekte tot uiting komt: gedomesticeerde varkens, 

Europese en Amerikaanse wilde varkens
3. Vector: Ornithodorus-teken (Afrika, Iberische schiereiland)

• Verspreiding
1. Direct contact met ziek dier
2. Indirect contact

- Voederen van rauw of onvoldoende verhit varkensvlees van geïnfecteerde dieren (het virus -
kan hierin 3 tot 6 maand overleven, vb. keukenafval, broodbeleg,… vooral van thuisslachtingen)
- Geïnfecteerde Ornithodorus-teken
- Materiaal: voertuigen, kleding,…



3.    Actuele situatie

Tot voor kort:

• Bijna hele oostgrens van EU is besmet

• Endemisch in wilde everzwijnen in de getroffen

gebieden

• Frequent uitbraken bij varkens

• Ziekte breidt stelselmatig uit
• Door natuurlijke spreiding: direct contact tussen everzwijnen, gaat relatief traag

• Door verspreiding door de mens: indirect contact via materiaal en dierlijke producten

Tot voor kort was onze grootste bekommernis om de introductie van het virus in 
België door de mens te verhinderen!



3.    Actuele situatie
Sinds september 2018:
✓ Op 9/09/2018 werden 3 volwassen everzwijnen dood 

aangetroffen in Etalle bevestiging NRL 13/09/2018
✓ Op 10/09/2018 werd 1 ziek jong everzwijn

geschoten in Etalle  bevestiging NRL 13/09/2018
✓ Op 13/09/2018 werden drie volwassen everzwijnen dood 

aangetroffen in Etalle  bevestiging NRL 15/09/2018 …
✓ Tot op heden werden in de besmette zone 139 

gestorven varkens aangetroffen  89 positief op ASF
Eerste vaststellingen van AVP bij everzwijnen in België, op 
ongeveer 1000 km van bestaande besmette zones
Oorzaak: menselijke activiteit?



3.    Actuele situatie

Besmet gebied



4.   Aanpak besmetting bij everzwijnen

• Zonering

oEerste fase in het besmet gebied

✓Monitoring bij everzwijnen om beeld te krijgen van de besmettingen

✓Verbod op jacht om verspreiding te voorkomen

✓Beperken van activiteit in bos (wandelaar op de paden, honden aan de 
leiband,…)



4.   Aanpak besmetting bij everzwijnen

Sinds 15 oktober: 
Besmet gebied 
opgedeeld in 3 zones



4.   Aanpak besmetting bij everzwijnen

✓Kernzone = huidige reëel besmet gebied
• Verbod op jagen, bijvoederen en gebruik (professioneel en vrije tijd) van 

de bossen 
• Verder fouilleren van de zone om kadavers van everzwijnen op te 

sporen, te verwijderen en te analyseren

✓Bufferzone
• Verbod op jagen, bijvoederen en gebruik voor vrije tijd van bossen
• Verder fouilleren van de zone om kadavers van everzwijnen op te 

sporen, te verwijderen en te analyseren
• Bosexploitatie op basis van individuele derogaties voor professionelen
• Plaatsen van hekkens rond de zone



4.   Aanpak besmetting bij everzwijnen

✓Zone met versterkt toezicht
• Verbod op bijvoederen
• Verder fouilleren van de zone om kadavers van everzwijnen op te 

sporen, te verwijderen en te analyseren
• Sommige vormen van jacht zijn opnieuw toegelaten om in deze 

zone de populatiedensiteit te verminderen; alle geschoten 
everzwijnen moeten onderzocht worden; er moeten bij de jacht 
strenge bioveiligheidsmaatregelen toegepast worden

• Bosexploitatie en gebruik van de bossen zijn opnieuw toegelaten 
overdag

✓Deze maatregelen lopen gedurende één maand, dus tot en met 
14 november 2018



4.   Aanpak besmetting bij everzwijnen

✓ In de rest van Wallonië, zoals overigens ook in Vlaanderen en Brussel, 
blijft het toezicht om kadavers van everzwijnen te ontdekken 
verhoogd. Alle gevonden kadavers (uitz. als gevolg van een aanrijding 
op de weg) moeten worden onderzocht op Afrikaanse varkenspest



4.   Aanpak besmetting bij everzwijnen

Onze belangrijkste doelstelling is nu 
om:
1. De verspreiding van het virus te 

vermijden
2. De overdracht naar 

varkensbedrijven te vermijden!!!



5.  Preventieve maatregelen in besmet gebied

Om de kans op introductie van Afrikaanse varkenspest op Belgische 
varkensbedrijven zo klein mogelijk te houden:
Alle gedomesticeerde varkens in het besmette gebied werden geruimd
➢ Bedrijven met 10 of meer varkens: afvoer naar Rendac voor doden en 

vernietiging (op 29/09/2018)
➢ Bedrijven met minder dan 10 varkens: euthanasie op het bedrijf en 

afvoer krengen naar Rendac voor vernietiging (vóór 3 oktober 2018)



6.   Maatregelen Afrikaanse varkenspest

• Op varkensbedrijven op het ganse grondgebied:

1. Verbod op verzamelen van varkens, ook op de vrachtwagen

2. Toegang tot elk varkensbedrijf enkel voor personen nodig in het kader van een goede 
bedrijfsvoering

3. Verbod om varkensbedrijf te betreden of in contact te komen met varkens in de eerste 
72 uur na contact met een wild everzwijn

4. Alle materiaal, machines en apparatuur die met het virus van Afrikaanse varkenspest 
kunnen verontreinigd zijn, mogen niet op een varkensbeslag worden binnengebracht

5. Verbod om dood of geschoten everzwijn of deel ervan binnen te brengen op een 
varkensbeslag of op een plaats waar varkens worden gehouden



6.   Maatregelen Afrikaanse varkenspest

6. Verbod op het voederen van keukenafval

7. Strikt toepassen van alle bioveiligheidsmaatregelen

8. Bij aanvoer varkens op beslag  aangevoerde varkens in quarantaine + gedurende 
de eerste 4 weken enkel afvoer naar het slachthuis

9. Vervoermiddelen varkens, na elk transport gereinigd en ontsmet

10. Bij vaststellen van klinische symptomen bij varkens, moet de veehouder steeds een 
dierenarts raadplegen. Ook wanneer de dierenarts ASF kan uitsluiten TOCH steeds 
staalname bij 3 varkens



7.   Gevolgen voor de sector

• Statuut vrij van Afrikaanse varkenspest
o Statuut vrij van Afrikaanse varkenspest voor alle varkens: niet meer

o Statuut vrij van Afrikaanse varkenspest voor gedomesticeerde en in 
gevangenschap gehouden wilde varkens: nog in orde

• Impact op de handel
o Intracommunautair

✓Geen afvoer levende varkens, sperma, eicellen vanuit besmet gebied

✓Geen beperkingen voor vlees/vleesproducten

oDerde landen
✓Veel landen sluiten hun grenzen en laten geen levende varkens of vleesproducten meer toe 

uit België = groot probleem, België is een exportland voor varkensvlees en producten










