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Afrikaanse varkenspest 

 Gastheer: Alleen varkensachtigen (incl. wild zwijn) 

 Ziekte 2-10 dagen na infectie 

 Vrijwel altijd ernstig (virus, leeftijd!) 

● Algemeen ziek zijn 

● Koorts 

● Bloederige diarree 

● Huidbloedingen, blauwverkleuring 

● Plotselinge sterfte (tot 100%!) 

 Meerdere dode wilde zwijnen bij elkaar in de buurt 

 



Afrikaanse varkenspest - pathologie 

Gezwollen milt 

 

 

 

 

 

            Gezwollen, donkerrode 

            lymfeknopen 



Infectieroutes AVP Europa 



AVP introductie Georgië 2007 

2007 2007/2008 

Kaarten: OIE 



Rusland en Oost-Europa t/m 2016 

Kaart: OIE 



Rusland en Oost-Europa 2017-2018 

Kaart: OIE 



Epidemiologie wilde zwijnen 

Front 

● Veel nieuwe infecties 

● Continue dreiging 

● Situatie kan snel veranderen 

Achter het front 

● Endemisch 

● Stabieler 

Point intro (Tsjechië, Hongarije) 

● Eénmalige introductie 

● Lokaal verspreiding 



Tjechië 

21 juni 2017 

 

 

 

 

 

 Hek om besmet gebied (elektrisch, geur) 

 Intensieve jacht buiten besmette gebied 

 Individuele jacht in besmette gebied (scherpschutters) 

 Kadavers verwijderen 



Tjechië 

Geen gehouden 
varkens besmet 

 Totaal 221 besmette 
wilde zwijnen 

 Tsjechië vooralsnog 
weer vrij van AVP 

 

Snelle detectie 

Snelle bestrijding 

Beste kans op succes 



Hongarije 

19 april 2018 

Voedselproducten 
uit Oekraïne? 

14 mei 2018 

Wilde zwijnen uit 
Oekraïne? 

Hongarije 

Roemenië 

Slowakije Oekraïne 

Kaart: OIE 



Hongarije 



Verspreiding AVP bij/door wilde zwijnen 

 

 

 Sinds 2014 toename detectie AVP bij wilde zwijnen 

Wild zwijn primaire driver AVP (?) 

● Rol van karkassen van WZ? 

● Rol van carriers? 

● Rol van jagers (o.a. bijvoeren wilde zwijnen)? 

● Toegang WZ tot (keuken)afval? 

Foto’s: Modern Farmer, onbekend 



AVP-dreiging voor Nederland 

 Introductie 

● Via voedselproducten 

● Via jagers (materialen, karkassen) 

● Via transportmiddelen 

● Via varkens/wilde zwijnen 

 

 Dreiging afhankelijk van situatie elders  evolueert 

 Introductie leidt al tot grote schade voor Nederlandse 
varkenshouderij! 



AVP-dreiging voor Nederland 

 Verspreiding (wilde zwijnen) 

● Situatie overzichtelijker dan in Oost-Europa 

● Mogelijkheden tot compartimentering 

● Geen eenvoudige bestrijding 

 Verspreiding (gehouden varkens) 

● Weinig backyards, hoge biosecurity 

● Veel virus nodig voor infectie 

● Eenvoudig te bestrijden (maar wel veel impact!) 



Dank voor uw aandacht 
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