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Afrikaanse varkenspest is in          
opmars in Europa! Laten we 

samen deze ziekte bestrijden!
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke virale ziekte die 

varkens en everzwijnen treft. Deze ziekte is aanwezig in Oost-Europa en is 
opgedoken in België bij wilde fauna in september 2018 (wilde everzwijnen).

Jagers moeten ook actie ondernemen!
help ons om het risico op insleep van AVP tot een minimum te beperken 

en zo snel mogelijk eventueel besmette everzwijnen op te sporen!

Te nemen maatregelen bij elke jachtpartij
1. De handen wassen met water en zeep na de jacht.
2. Al het materiaal dat gebruikt werd bij de jacht reinigen en ontsmetten,  
 met inbegrip van de voertuigen. 
3. De kledij die tijdens de jacht werd gedragen wassen aan een hoge temperatuur  
 (minstens 60°C).
4. Gedurende minstens 48u na contact met een everzwijn niet in contact komen met varkens.

Aanbevelingen voor jacht in het buitenland
1. Niet jagen in de besmette gebieden die werden afgebakend in de verschillende getroffen   
 landen http://www.favv.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/gebieden/.
2. Geen karkassen, delen van karkassen of jachttrofeeën van everzwijnen meenemen.
3. Geen honden gebruiken bij de jacht.

Voor een vroegtijdige detectie van de ziekte is het belangrijk om everzwijnen die dood werden 
aangetroffen te melden aan de bevoegde regionale autoriteiten
In Wallonië : call center SPW:  0800/20.026 
In Vlaanderen : zie contactgegevens op https://www.natuurenbos.be
In Brussel : zie contactgegevens op https://environnement.brussels/



AVP kan worden overgedragen door : 
 
• contact met besmette varkens of 

everzwijnen
• vlees/vleeswaren van besmette dieren
• besmette voorwerpen zoals schoenen, kledij, 

voertuigen, materiaal
• personen die in contact gekomen zijn met 

besmette dieren of die in getroffen gebieden 
geweest zijn 

Het virus blijft lang besmettelijk op dierlijke 
karkassen, in het milieu en in vlees/ vleeswaren 
van besmette dieren.

AVP is niet overdraagbaar op de mens. 
Er is dus geen enkel risico voor de 
volksgezondheid

Voornaamste wegen van overdracht

Landen die getroffen zijn door AVP

De landen waar AVP circuleert bij varkens of everzwijnen (situatie op 18-09-2018) 
zijn in het rood aangeduid.

Voor een geüpdate lijst van getroffen landen of voor meer informatie over AVP: 
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/

https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest 
http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine
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