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De everzwijnenpopulatie neemt in Vlaanderen de laatste jaren fors toe. Na
limburg en West-Vlaanderen zijn ze nu ook opgedoken in de provincies Antwerpen
en Vlaams Brabant. Met de gekende schade aan akkerbouwgewassen tot gevolg.
De intensieve varkenshouderij vreest de everzwijnen als mogelijke drager van
besmettelijke ziekten. – Walter Van Neck

C

et everzwijn of wild zwijn is een
zeer krachtig dier, met gedrongen
romp en een langwerpige kop.
Opvallend is, zoals bij het tamme varken,
de zeer beweeglijke platte snuit. Hiermee
woelen ze de bodem om op zoek naar
larven, wortels, knollen, grassen, slakken,
insecten en muizen. Het zijn echte
alleseters die in het bos ook kadavers
opruimen, maar eikels en beukennootjes
blijven hun lievelingskost. Vandaar dat de
geliefde habitat voor de wilde zwijnen het
gemengde loofbos is, dat hen naast
voedsel ook de nodige beschutting biedt.
In het bosarme Vlaanderen hebben ze zich
uitstekend aangepast aan een halfopen
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In het bosarme Vlaanderen
hebben ze zich uitstekend
aangepast aan een halfopen
landbouwgebied, mits ze er de
nodige bescherming vinden.

landbouwgebied, mits ze er de nodige
bescherming vinden. Daarnaast houden zij
van moerassige plaatsen of ondiepe
plassen waar ze zich bijna dagelijks in de
modder wentelen. als de modder is

opgedroogd, schuren zij zich tegen
boomstronken om zich zo van vervelende
huidparasieten als teken, vlooien en luizen
te ontdoen. Mannetjes markeren zo ook
hun territorium. Op het einde van de
zomer – als ze vetreserve voor de winter
aanleggen – kan de schade aan aardappel- en maïsvelden aanzienlijk zijn.
everzwijnen zijn vooral bij valavond en ’s
nachts op zoek naar voedsel en gebruiken
vaak dezelfde paadjes (wissels). Ze hebben
een actieradius van 25 km per nacht.
Overdag verschuilen zij zich op plekken die
dichtbegroeid zijn.
In de winter hebben de everzwijnen een
dikke vacht met lange haren die hen
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In tabel 1 vind je een rekenkundig voorbeeld van de snelle vermeerdering van de
everzwijnenpopulatie. We gaan ervan uit dat er jaarlijks een worp is van 6 biggen,
3 vrouwtjes en 3 mannetjes. alle biggen blijven leven en na een jaar krijgen die
biggen op hun beurt jaarlijks 6 jongen die telkens bij de bestaande populatie
worden geteld (zie kolom totaal). In ons voorbeeld gaan we ervan uit dat de
stammoeder 10 jaar wordt, jaarlijks werpt en dat er gedurende dit decennium
geen sterftes zijn.
In deze theoretische berekening (zonder sterfte door voedselgebrek, ziekten,
jacht, ...) bekomen wij na 10 jaar dan een populatie van 1.048.576 vrouwtjes en
evenveel mannetjes of 2.097.152 individuen.

Jaar

Vrouwelijk everzwijn
1

1

3

2

12

en

Tabel 1 Rekenkundig model rond de voortplanting van everzwijnen - Bron: Boerenbond
Totaal

Mannelijk everzwijn

Totaal

1

4

3

4

16

12

16

er

beschermt tegen de kou. Bovendien
bezitten ze een extra dikke ondervacht en
daaronder een flinke laag spek. De
wintervacht is donkerder dan de zomervacht. In het voorjaar vallen de winterharen uit en verschijnt de blekere zomervacht. Hun reuk- en het gehoorzin zijn
sterk ontwikkeld, het gezichtsvermogen is
eerder beperkt.
Volwassen mannetjes wegen gemiddeld
tussen 70 en 140 kg. De mannetjes zijn
zwaarder dan de vrouwtjes, die maximum
80 kg zwaar worden. In het wild kunnen zij
8 à10 jaar oud worden, in gevangenschap
20 tot zelfs 30 jaar.
Everzwijnen leven in zogenaamde rotten.
Dit zijn kleine groepen van maximum 20
dieren die bestaan uit vrouwtjes met hun
jongen. De mannetjes leven solitair maar
in de buurt van de rotten. Jonge, onvolwassen mannetjes leven dikwijls samen in
kleinere groepen.

Snelle voortplanting

3

48

64

48

64

Het mannetje, beer, keiler of ever genoemd, krijgt opvallende slagtanden
(houwers of geweren) zowel in de onderals bovenkaak. Tijdens de bronst kunnen
zij concurrerende mannetjes ernstig
verwonden. Gelukkig hebben de mannetjes een 4 cm dikke kraakbeenlaag rond
de borstkas die hart en longen beschermt
tijdens de bronstgevechten.
De paartijd (bronst, raustijd) duurt van
november tot februari. na een draagtijd
van 114 tot 140 dagen worden de biggen
geboren. De zeug of bagge werpt haar
jongen in de periode april-mei in een ketel.
Dit is een soort van nestkuil die zij aanlegt
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192

256

192

256

768

1.024

768

1.024

3.072

4.096

3.072

4.096

Bo

5
6

7

12.288

16.384

12.288

16.384
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49.152

65.536

49.152

65.536

196.608

262.144

196.608

262.144

786.432

1.048.576

786.432

1.048.576
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in dicht struikgewas en bekleedt met zacht
materiaal: mossen, varens en bladeren.
Die kuil dekt zij gedeeltelijk af met takken
en bladeren.
De biggen wegen bij de geboorte 1,1 kg en
blijven de eerste week in de ketel. na die
week vervoegen ze de groep van de andere
zeugen en biggen. De zeugen vermijden in
deze periode elk contact met de mannetjes, die kannibalistische trekken schijnen
te hebben. De gemiddelde worp bestaat uit
3 tot 7 biggen. Theoretisch zijn worpen van
12 biggen mogelijk. De zeug heeft immers
12 tepels. Hoe ouder de zeug, hoe groter
de worp. Iedere big vecht de eerste dagen
voor zijn eigen tepel. Meteen na de
geboorte kunnen de biggen of frislingen
zien. na 3 weken wroeten de frislingen al
in de grond op zoek naar planten en
insecten, maar ze worden nog 2 à 3
maanden gezoogd. Biggen hebben een
opvallend strepenpatroon dat hen de
nodige camouflage biedt en die na
6 maanden verdwijnt. na 1 jaar – de
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varkens wegen dan meer dan 30 kg – zijn
ze geslachtsrijp en worden dan overlopers
genoemd. De mannetjes planten zich dan
nog niet voort.

Geen natuurlijke vijand
De krant Het Nieuwsblad meldde eind
september dat recent onderzoek van het
Instituut voor natuur- en Bosonderzoek
(InBO) circa 1300 wilde zwijnen ophouden.
De populatie blijft groeien. Boerenbond
krijgt geregeld schademeldingen uit
gemeenten met een bosrijke omgeving.
Wilde zwijnen hebben geen natuurlijke
vijanden behalve ziektes, en de jacht is erg
tijdrovend. Boeren kunnen via de rechter
pogen om de geleden schade terug te
vorderen, maar dat is niet eenvoudig. De
uitspraken van rechters verschillen. soms
wordt een jager die een gebied gepacht
heeft aansprakelijk gehouden voor de
schade. n
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Vlaams minister van Milieu joke Schauvliege aanvaardt het everzwijn als inheems
grofwild. Volgens haar is een gediversifieerd everzwijnbeheer in Vlaanderen
aangewezen, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Uit de nieuwe beheersvisie
blijkt dat het everzwijn in sommige Vlaamse regio’s gecontroleerd wordt toegelaten,
terwijl men op andere plaatsen streeft naar een nultolerantie. – Walter Van Neck

C

op

oals in de meeste West-europese
landen zijn grote zoogdieren,
waaronder het everzwijn, ook in
Vlaanderen aan een herstel bezig. Toch
spelen in een verstedelijkte omgeving als
Vlaanderen niet alleen natuurbelangen een
rol. De aanwezigheid van everzwijnen is
maatschappelijk en economisch niet altijd
verdedigbaar. Daarom is een gediversifieerd everzwijnbeheer in Vlaanderen – dat
rekening houdt met de lokale omstandigheden – aangewezen. In regio’s met
voldoende aaneengesloten habitat voor een
duurzame everzwijnpopulatie wordt de
aanwezigheid van het everzwijn toegelaten.
In dergelijke regio’s moet migratie tussen
deelpopulaties mogelijk zijn. Maar ook dan
zijn er beperkingen en gebeurt de toelating
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gecontroleerd. In andere regio’s in
Vlaanderen wordt een nultolerantie
nagestreefd.

Onderzoek naar mogelijke
beheerzones
Het agentschap voor natuur en Bos (anB)
en het InBO kregen de opdracht om
mogelijke beheerzones voor het everzwijn
te onderzoeken. nadien zal men beslissen
waar de dieren in het wild kunnen leven. In
afwachting blijft het reguliere jachtinstrumentarium van kracht.
In het InBO-rapport wordt de methodiek
voor het afbakenen van deze beheerzones
in Vlaanderen toegelicht. In totaal werden
54 beheerzones afgebakend. Op basis van
deze basiskartering zal een politiek-maat-

schappelijk overleg plaatsvinden met als
doel zones voor nultolerantie en leefgebied af te bakenen. Zones waarin everzwijn
gecontroleerd wordt toegelaten moeten
volgens de beheervisie beschikken over
voldoende aaneengesloten habitat voor
een duurzame populatie, met de mogelijkheid van migratie tussen deelpopulaties.
Daarbij wordt rekening gehouden met de
lokale omstandigheden betreffende
biodiversiteit, schade aan landbouwgewassen, wildziekten, verkeer, maatschappelijk
draagvlak en toerisme.
Om een basis te vormen voor het politiekmaatschappelijk overleg werd per
beheerzone een aantal kenmerken
berekend, zoals het aandeel natuurlijk
habitat, een inschatting van het aantal
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Bijzondere bejaging op wilde zwijnen kan
van 1 januari tot 30 september, maar er
zijn bijkomende voorwaarden aan
verbonden.
De bijzondere bejaging kan enkel worden
uitgeoefend door de jachtrechthouder en
zijn genodigden, van een uur voor
zonsopgang tot een uur na zonsondergang
en als er een daartoe opgemaakt afschotplan werd toegekend. De jachtrechthouder
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Everzwijnen of wilde zwijnen (Sus scrofa)
behoren, samen met het edelhert, ree,
moeflon en damhert, tot de grofwildsoorten. alle grofwildsoorten kunnen
alleen met een afschotplan worden
bejaagd. Het afschotplan bepaalt hoeveel
dieren, van welk geslacht en per wildeenheid (WBe) er mogen geschoten worden.
De gewone jacht op het wild zwijn is
geopend van 1 oktober tot en met
31 december; op frislingen en overlopers
van 15 mei tot en met 15 september voor
de jaren 2009 tot en met 2012 en in 2013
van 15 mei tot en met 30 juni. De jacht op
wild zwijn mag alleen worden uitgeoefend
op basis van een goedgekeurd afschotplan.
In het afschotplan kan het afschot beperkt
of aan voorwaarden onderworpen worden,
onder meer wat de jachtwijzen en de
gebruikte middelen betreft.
Om een goedgekeurd afschotplan te
verkrijgen, moet de houder van een
individueel jachtrecht of een wildbeheereenheid per aangetekende brief een
aanvraag indienen. Hierin moet hij een
aantal zaken vermelden, namelijk het
aantal aanwezige dieren in het jachtveld,
het voorgenomen aantal te schieten dieren
en het aantal geschoten dieren gedurende

en de ecologische draagkracht van de
terreinen waarin dit wild zich doorgaans
ophoudt.
In specifieke situaties en ten behoeve van
het natuurbeheer kan men, mits uitdrukkelijke toestemming van het anB, een
bijzondere bejaging toestaan vanaf een uur
na zonsondergang tot een uur voor
zonsopgang. Voor elk geschoten dier vult
de jachtrechthouder een meldingsformulier in tweevoud in. Het eerste exemplaar
wordt binnen een week na het afschot
naar het anB gestuurd, een tweede
exemplaar blijft in het bezit van de
jachtrechthouder (zoals bij het afschotplan).
De voorwaarden voor de wapens die bij de
bijzondere bejaging mogen gebruikt
worden, zijn identiek aan die voor de
gewone jacht. Voor de drijfjacht op wilde
zwijnen zijn kogelpatronen voor gladde
loop van het kaliber 20,16 en 12 eveneens
toegestaan. Bersjacht of aanzitjacht mag
eveneens worden beoefend. Voor drijfjacht
is de toestemming van het anB nodig. Bij

er

Gewone jacht en afschotplan

dat niet kleiner is dan 6,5 mm, en waarvan
de normale trefenergie bovendien
minstens 2200 J op 100 m afstand van de
loopmond bedraagt. Bersjacht of aanzitjacht op wilde zwijnen mag worden
beoefend vanaf een uur voor de officiële
zonsopgang tot een halfuur na de officiële
zonsondergang. Bij de jacht op wilde
zwijnen is het gebruik van honden
verboden. Om het zweetspoor van een
gekwetst dier op te zoeken en uit te
werken, is het gebruik van een speciaal
afgerichte leihond wel toegestaan.

Bo

everzwijnen, de samenstelling van het
landgebruik, de verhouding van de teelten
en de wegdensiteit. Daarnaast werd per
zone de oppervlakte van de overheidsdomeinen bepaald.
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Grofwildsoorten kunnen
alleen met een afschotplan
worden bejaagd.

C

de laatste 3 jaar. De aanvraag moet hij
minstens 2 maanden voor de opening van
de jacht indienen. Het agentschap voor
natuur en Bos (anB) deelt zijn beslissing
mee per aangetekende brief binnen
30 dagen na ontvangst van de aanvraag.
Voor elk geschoten dier vult de jachtrechthouder een meldingsformulier in tweevoud in. Het eerste exemplaar wordt
binnen een week na het afschot naar het
anB gestuurd, een tweede exemplaar blijft
in het bezit van de jachtrechthouder.
De everzwijnen mogen bejaagd worden
met vuurwapens met kogelpatronen voor
getrokken loop met een nominaal kaliber

Om het zweetspoor van een gekwetst dier op te zoeken en uit te werken, is het gebruik van een
speciaal afgerichte leihond wel toegestaan.

argumenteert in zijn melding het type en
de vermoedelijke omvang van de schade
die voorkomen of beperkt moet worden en
de natuurwaarden en ecologische
processen die men moet vrijwaren. Binnen
10 dagen na ontvangst van de aanvraag
deelt het anB zijn beslissing mee. Deze
beslissing is gebaseerd op de informatie in
de aanvraag en een evaluatie van de aard
en omvang van de populatie wilde zwijnen
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de jacht op wilde zwijnen is het gebruik
van honden verboden. Om het zweetspoor
van een gekwetst dier op te zoeken en uit
te werken, is het gebruik van een speciaal
afgerichte leihond wel toegestaan.

Bestrijding bij veroorzaakte schade
Bij schade aan gewassen of eigendommen
en als er geen andere bevredigende
oplossing bestaat, kan de grondgebruiker
dossier ••37
37
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In frankrijk veroorzaakte overstekend
wild in 2008 meer dan 42.000 ongevallen. In meer dan 40% van de gevallen
ging het om wilde zwijnen, terwijl
reeën respectievelijk 36% en herten
8% voor hun rekening namen.
Gemiddeld gaat het om 5 ongevallen
per uur. Dat blijkt uit het franse blad
Car & Bus Magazine.
Verder staat in het artikel dat volgens
de Duitse automobielclub aDaC
aanrijdingen met everzwijnen zeer
verraderlijk zijn. De dieren zijn klein
van gestalte en haast onzichtbaar voor
chauffeurs. Wilde zwijnen zijn ook
enorm gespierd en hun gewicht ligt
kort bij de grond, waardoor het bij een
aanrijding aanvoelt alsof je tegen een
betonblok of stootrand rijdt. Zowel de
Duitse automobielclub aDaC als het
nederlandse anWB zeggen dat het
beter is het overstekend wild niet te
ontwijken. uitwijken levert meer
gevaar op omdat je dan op een
tegenligger kan botsen. n

Bo

everzwijnen zijn vaak
oorzaak van ongevallen

© HanOs

of de grondeigenaar de wildsoort die
de schade veroorzaakt (laten) bestrijden. elke bestrijdingsactiviteit (elke
activiteit apart of een bestrijdingskalender) moet minstens 24 uur op
voorhand worden gemeld, zodat het
anB toezicht kan houden. Indien nodig
kan het agentschap de activiteit
verbieden.
Bij bestrijding moet je dus aantonen
dat er geen andere bevredigende
oplossing bestaat. De bijzondere
veldwachters die geslaagd zijn voor
een officieel jachtexamen, mogen met
het geweer de stand van wilde zwijnen
op het jachtterrein van hun aanstellers
het hele jaar door reguleren. De
bijzondere veldwachters die vóór
1 juli 1992 zijn aangesteld om de stand
van wilde zwijnen met het geweer te
reguleren op het jachtterrein van hun
aanstellers, mogen die regulering
blijven voortzetten zolang zij in dienst
blijven op het jachtterrein van hun
huidige aanstellers.
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WIlD VERVoEREN EN
VERHANDElEN

alle formulieren in verband met de
jacht, bijzondere bejaging, bestrijding
en afschotplan vind je via www.
natuurenbos.be/nl-Be/natuurbeleid/
wildbeheer.
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Vervoer en handel in wild wordt geregeld in het
jachtdecreet (Vlaamse materie) en door het KB
betreffende de hygiëne van levensmiddelen van
dierlijke oorsprong (fAVV). – Walter Van Neck

H

ieronder bespreken we kort de
voorschriften waaraan voldaan
moet worden wanneer de jager vrij
wild of vlees van vrij wild rechtstreeks
levert aan de eindverbruiker of de
detailhandel (kB 22 december 2005,
hoofdstuk 3 Vrij wild).

KB over hygiëne van levensmiddelen
van dierlijke oorsprong
Levering van jager aan eindverbruiker De
rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden vrij wild of vlees van vrij wild door
de jager aan de eindverbruiker mag alleen
gebeuren volgens bepaalde voorschriften.
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Het gaat om vrij wild van de eigen
jachtbuit. De rechtstreekse levering per
jachtbuit bedraagt niet meer dan één stuk

omstandigheden dit vereisen – binnen een
redelijke tijd starten met koelen (voor
grofwild tot een kerntemperatuur van 7 °C,

producten van dierlijke oorsprong). na de
keuring brengt een officiële dierenarts het
identificatiemerk aan.

Tabel 1 Wanneer is de jacht open in de periode 2008-2013 - Bron: ANB
Juli

reebok

-1

Augustus

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

+1
-1

-1

+1

Wild zwijn (volwassen)

-1

+1

frisling overloper

-1

+1

-1
-1

+1

-1

-1

+1

-1

+1

-1

Haas

fazanthaan

Canadagans

-1/+1

-1/+1

-1/+1

er

Wilde eend

+1

en

fazanthen

+1

+1

Patrijs

-1/+1

Juni

bo

edel-, damhert en moeffon

Grauwe gans

Mei
-1

Reegeit

+1

April

nd

Wildsoort

Smient
Kievit

Bo

Konijn en houtduif
Vos
= gewone jacht
= bijzondere jacht

14/2

15/2

14/3

15/5

-1 = jacht in de periode mogelijk voor zonsopgang (cijfer links) of na zonsondergang (cijfer rechts)

ig
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= gewone jacht alleen voor wildbeheereenheden die voldoen aan bepaalde voorwaarden
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grof vrij wild en 10 stuks klein vrij wild. Op
everzwijnen en andere trichinegevoelige
(haarworm) soorten (zie kader p. 40) moet
een trichineonderzoek uitgevoerd zijn met
gunstig resultaat. De jager heeft een

C

Het is te allen tijde en overal
verboden wild uit te zetten.

opleiding gevolgd. Voor het doden heeft hij
geen abnormaal gedrag vastgesteld of een
vermoeden van milieuverontreiniging. Bij
onderzoek van het pas gedode dier heeft
de jager geen kenmerken geconstateerd
die erop wijzen dat het vlees een risico zou
kunnen vormen voor de volksgezondheid.
Grofwild wordt na het doden zo snel
mogelijk van maag en darmen ontdaan.
na het doden moet men – als de weers-

voor kleinwild tot een kerntemperatuur
van 4 °C).
Rechtstreekse levering aan detailhandel
De rechtstreekse levering van vrij wild
door de jager aan de detailhandel die
rechtstreeks aan de eindverbruiker levert
mag enkel gebeuren als de detailhandelaar beschikt over een wildbewerkingsinrichting die aan de detailhandelszaak
grenst. De gehele stukken vrij wild
afkomstig uit zo’n inrichting mogen
uitsluitend worden aangewend voor de
bevoorrading van de aangrenzende
detailzaak van de exploitant en voor de
rechtstreekse verkoop aan de eindverbruiker. Het wild moet gekeurd worden
(overeenkomstig de bepalingen van de
verordening 854/2004 van het europees
Parlement en de europese raad van 29
april 2004 houdende vaststelling van
specifieke voorschriften voor de organisatie van officiële controles van voor
menselijke consumptie bestemde
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Om de erkenning te bekomen, moet de
wildverwerkingsinrichting die grenst aan
de detailhandelszaak voldoen aan de
inrichtings- en exploitatievoorwaarden.
Het gaat om een lokaal voor het voorbereiden en het keuren van het vrij wild en een
afsluitbaar koellokaal of een afsluitbare
koelvoorziening voor het geïsoleerd
bewaren van gehele stukken vrij wild die
tot nader onderzoek in observatie zijn
aangehouden. De jager kan geen vlees van
vrij wild leveren aan de detailhandelszaak
of aan een wildbewerkingsinrichting die
grenst aan de detailhandelszaak.
Specifieke voorschriften voor vlees De
exploitant van een wildbewerkingsinrichting verwittigt de officiële dierenarts
binnen 12 uur na aankomst van vrij wild in
zijn inrichting en deelt hem het uur van
aankomst, de diersoort en het aantal mee.
In de wildbewerkingsinrichting mag het
verwijderen van de ingewanden van klein
vrij wild worden uitgesteld voor een
dossier ••39
39
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stellen voorwaarden geoorloofd is, in de
periode vanaf de opening tot en met de
tiende dag volgend op de sluiting van de
jacht op dit wild.
Wanneer de jacht in een beperkt gebied
geopend is, kan de Vlaamse regering
tijdens de betrokken periode machtiging
verlenen tot het vervoer van geschoten
wild en de voorwaarden bepalen waaronder dit vervoer moet gebeuren. Daarnaast
kan de Vlaamse regering de voorwaarden
bepalen waaronder het vervoer en de
handel van wildsoorten, of delen van
wildsoorten, waarvoor zij een afschotplan
stelde, mogen plaatshebben.
Het is eveneens voor handelaars in
eetwaren, traiteurs en restaurateurs
verboden het in het eerste lid genoemde
wild bij zich te houden, zelfs buiten hun
woning. Het is voor iedereen verboden de
genoemde wildsoorten te verbergen of bij
zich te houden voor rekening van
handelaars of trafikanten. Onder de door
de Vlaamse regering voorgeschreven
voorwaarden en het door haar geregelde
toezicht, is het vervoer, de opslag en de
handel van diepgevroren wild geoorloofd
buiten de periode vanaf de opening tot en
met de tiende dag volgend op de sluiting
van de jacht op dit wild.
Het is te allen tijde en overal verboden
wild uit te zetten. De Vlaamse regering kan
hier uitzonderingen voor toestaan met het
oog op het behoud van wildsoorten. Dit
moet gebeuren na advies te hebben
ingewonnen van de Mina-raad. In
voorkomend geval stelt ze regels op voor
het aantal en de soorten wild, net als voor
de terreinen. n

Bo
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bo

gehele of in een gedeelte van het grondgebied van het Vlaams gewest is het
verboden grofwild, kleinwild, waterwild en
de door de Vlaamse regering aangewezen
soorten van het overige wild levend of
dood te vervoeren of in de handel te
brengen, behalve vanaf de dag van de
opening van de jacht tot en met de tiende
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periode van ten hoogste 2 weken na het
doden, op voorwaarde dat dit klein vrij wild
wordt bewaard bij een temperatuur die
4 °C niet overstijgt. Dit klein vrij wild mag
de wildbewerkingsinrichting slechts
verlaten nadat het ter keuring werd
aangeboden. niettegenstaande de
genummerde verklaring van een gekwali-

Het jachtdecreet van 1991 regelt het vervoer en de handel van wild.

dag volgend op de sluiting van de jacht op
dit wild.
Het verbod slaat niet op wildpreparaten
met bedoelde wildsoorten, wanneer het
wild dat erin is verwerkt volledig onherkenbaar is.
De Vlaamse regering kan jaarlijks bepalen
dat het vervoeren of het in de handel
brengen van levend of dood wild eveneens
verboden is, of alleen onder door haar te

ig

ht

ficeerd persoon moeten de lever en één
nier altijd bij het grof vrij wild aanwezig
zijn bij aankomst in een wildbewerkingsinrichting. Ze worden gebruikt ter controle
van bepaalde residuen en stoffen.

Jachtdecreet regelt
vervoer en handel

yr

Het jachtdecreet van 1991 regelt het
vervoer en de handel van wild. In het

op

WAT IS TRIcHINe?

C

Trichinose is een worminfectie die
veroorzaakt wordt door de Trichinella
spiralis (trichine), maar dankzij de
strenge vleeskeuring in onze streken in
principe niet meer voorkomt. Ze kan
nog wel voorkomen wanneer men
onvoldoende verhit vlees eet van wilde
(en dus mogelijk niet-gekeurde)
everzwijnen. De voorbije jaren veroorzaakte ingevoerd paardenvlees wel nog
verschillende beperkte epidemieën in
frankrijk.

40
40•• dossier

De larven die na inname van het
besmet vlees in de menselijke dunne
darm vrijkomen, worden vlug volwassen en produceren dan op hun beurt
zeer snel larven. Deze larven verlaten
het lichaam niet via de stoelgang, maar
dringen onmiddellijk in de darmwand
binnen. Ze laten zich met de bloedstroom meesleuren en zullen zich
vervolgens in verschillende weefsels
nestelen. Dit is het meest opvallend in
de spieren, maar soms ook in het

zenuwstelsel. In de spieren ontlokken
ze een belangrijke ontstekingsreactie,
die koorts en hevige spierpijnen geeft.
Er kan zwelling optreden van gelaat en
nek en ook allerlei andere allergische
verschijnselen zijn mogelijk.
Trichinose voorkomen kàn, door
mogelijk besmet vlees op een voldoende hoge temperatuur te bereiden,
ofwel door het eerst in te vriezen op
-15 °C gedurende 3 weken.
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