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Op 12 september 2018 is het eerste besmette wilde zwijn aangetroffen in België te weten in de provincie
Luxemburg. Nadien zijn er nog meer besmette wilde zwijnen gevonden in hetzelfde gebied; het aantal staat nu
op 619 besmette dieren (stand 6-3-2019). De ziekte is niet aangetroffen bij gehouden varkens. België heeft
diverse maatregelen genomen. Ook andere lidstaten voornamelijk in Oost Europa melden nog besmettingen
in wilde zwijnen en/of in gehouden varkens. De deskundigen oordelen dat de kans op introductie van AVP
door migratie van wilde zwijnen de komende maanden zeer klein is, gezien de afstand tot de besmette
gebieden (o.a. België) en beperkte afstanden die wilde zwijnen afleggen. De kans op introductie door
menselijk handelen, dat als grootste risicofactor wordt gezien, wordt als klein tot medium geschat. Preventie
Zoals al eerder aangegeven heeft een uitbraak van AVP in Nederland grote economische gevolgen voor de
varkenshouderij. Hoewel volgens de OIE standaard een besmetting bij wilde zwijnen de status van een land
niet beïnvloedt, zal ook een besmetting van wilde zwijnen economische gevolgen hebben. Dit kan het gevolg
zijn van handelsbarrières die derde landen opwerpen, maar ook door EU maatregelen die van toepassing
worden en eisen die worden gesteld ten behoeve van het veilig handelen in varkens en varkensproducten. Het
risico op introductie in Nederland zit hem in menselijke handelingen, niet in de migratie van besmette wilde
zwijnen. Het blijft dus van het grootste belang dat iedereen alert blijft en dat iedereen, zoals varkenshouders,
transporteurs, jagers en overheid in EU-lidstaten, zich blijvend inzet op het voorkómen van verdere
verspreiding van de ziekte. Varkenshouders dienen passende bioveiligheidsmaatregelen te nemen en personeel
op te dragen geen varkensvleesproducten mee te nemen uit besmette landen. Jagers wordt geadviseerd om
materialen en kleding goed te reinigen en te desinfecteren. Vervoermiddelen voor evenhoevigen die
terugkomen uit landen met AVP uitbraken dienen onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede
reiniging en ontsmetting te ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats (NVWA.nl). De
NVWA intensiveert de controles op de extra reiniging. Maatregelen Het preventieteam van het Ministerie van
LNV heeft specifieke doelgroepen extra geïnformeerd en heeft extra acties ondernomen zoals extra reinigen
en ontsmetten van transportmiddelen vanuit gebieden met AVP. Ook zijn er borden op parkeerplaatsen met
informatie over AVP geplaatst. De NVWA heeft op haar websites flyers gepubliceerd die zijn te downloaden.
(https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/klassieke-varkenspest-kvp-en-afrikaansevarkenspest-avp).
Ook via andere kanalen communiceert de NVWA over de risico’s. Zowel vanuit het oogpunt van preventie
als voor een adequate bestrijding van AVP onder wilde zwijnen is een effectiever beheer van wilde zwijnen
van belang. De minister staat daarom tijdelijk een vorm van bewegingsjacht toe.
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