
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een dodelijke virale ziekte die zich eenvoudig verspreidt onder 
varkens door middel van direct contact met geïnfecteerde dieren en hun (lichaams-)vloeistoffen 
(nasaal, oraal, ontlasting, bloed) of weefsel (vlees). Het virus verspreidt zich ook indirect via contact 
met besmette voorwerpen, zoals voertuigen, apparatuur, schoeisel en kleding. Mensen lopen geen 
gevaar maar kunnen het virus wel verspreiden via besmette apparatuur, levensmiddelen en kleding.

Handelingen die bijdragen aan de verspreiding 

van het virus:

• Onjuiste reiniging van de wielen en laadruimten  

van de vrachtwagen.

• Contact met besmette levende en dode varkens,  

zowel gedomesticeerde als wilde.

• Onjuiste afvoer van varkenskarkassen.

• Varkens voederen met levensmiddelenafval.

• Onjuiste afvoer van (mogelijk) besmet varkensvlees 

(zoals gezouten vlees en gerookte producten).

Stappen waarmee transportbedrijven de 

verspreiding van het AVP-virus kunnen voorkomen

Alles dat besmet is met het AVP-virus, zoals kleding, 

voertuigen en andere apparatuur, kan het virus 

verspreiden. Daarom raden we aan om de volgende 

hygiënemaatregelen te nemen zodra AVP wordt 

waargenomen in de landen waarin u actief bent:

1. Handen wassen voor en na het bezoeken van een 

varkenshouderij.

2. Draag speciale kleding en schoeisel op de boerderij, 

onthoud dat kleding en schoeisel gedesinfecteerd 

moeten worden voor en na een bezoek aan de boerderij.

3. Reinig en desinfecteer voertuigen en apparatuur voor en 

na het bezoek aan een varkenshouderij; denk eraan om 

al het organische materiaal te verwijderen voorafgaand 

aan het desinfecteren! Voertuigen en apparatuur 

omvatten: de wielen en laadruimten van vrachtwagens, 

bezems die gebruikt zijn om laadruimten uit te vegen en 

slangen die gebruikt zijn bij het lossen van diervoeder.

4. Neem geen goederen mee van de boerderij, zoals big 

bags, lege verpakkingen en (verpakt) diervoeder dat  

in aanraking is geweest met dieren.

Meer informatie: Europese Commissie, EFSA

Vervoer goederen, geen 
Afrikaanse Varkenspest!

Preventie verspreiding Afrikaanse varkenspestvirus

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/african-swine-fever


Preventie verspreiding Afrikaanse varkenspestvirus

Indien u een dood zwijn vindt, raak deze dan niet aan;  
meld uw ontdekking aan de plaatselijke autoriteiten.

Klik om de uitbraakkaart te bekijken 

Landen in Europa met een hoog risico

Legenda van de afbeelding:

Niveau I:    Afrikaanse varkenspest is hier nog niet maar er is een verhoogd risico op een uitbraak.  

Strenger toezicht op de populatie van wilde zwijnen en gedomesticeerde varkens is verplicht.

Niveau II:  Afrikaanse varkenspest komt voor bij wilde zwijnen.  

Niveau III:   Afrikaanse varkenspest komt voor bij wilde zwijnen en gedomesticeerde varkens,  

maar is nog niet permanent.  

Niveau IV:  Afrikaanse varkenspest komt permanent voor bij wilde zwijnen en gedomesticeerde varkens.

Datum van afbeelding: Januari 2021

Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf
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