Over Afrikaanse
varkenspest
Afrikaanse varkenspest (AVP) is al
geruime tijd in het Oosten van
Europa aanwezig, zowel in wilde
zwijnen als in gehouden varkens.
Met het aantreffen van AVP in
België, is de Nederlandse varkenshouderij extra alert op het voorkomen van insleep van AVP.

Hoe herken ik AVP?
Door Afrikaanse varkenspest (AVP) getroffen varkens worden na een incubatietijd van vier
tot negentien dagen acuut ziek, hebben koorts (40 tot 41 graden Celsius), bloedingen in
inwendige organen, huidbloedingen (vooral op de oren en de flanken) en sterven vaak
acuut. Het subacute stadium wordt gekenmerkt door leucopenie en bloedingen. Het chronische beeld, met alleen versnelde ademhaling en soms verwerpen, treedt pas op in situaties dat de ziekte langer aanwezig is in de populatie (endemische situatie). De meerderheid van de varkens zal snel sterven, maar het is ook mogelijk dat de varkens minder snel
sterven of zelfs overleven (minder dan 5 procent van de varkens). Wees erop verdacht dat
AVP een erg uiteenlopend ziektebeeld kan vertonen. Op dit punt is AVP vergelijkbaar met
klassieke varkenspest.

Het virus is gevonden
in de regio van Étalle,
in de provincie
Luxemburg. Er zijn
sinds het aantreffen
van AVP diverse maatregelen genomen om
verdere spreiding ervan
te voorkomen, zowel
tussen wilde zwijnen
als naar gehouden varkens. Het gebied
waarin AVP gevonden
was is afgebakend
(besmette zone).
Vooralsnog is het AVPvirus alleen aangetoond in wilde zwijnen
afkomstig uit de
besmette zone; buiten
de besmette zone is
AVP niet aangetoond.
Er is een Preventieteam AVP opgericht, voorgezeten door het
Ministerie van LNV. Dit team richt
zich op alle mogelijke preventieve
maatregelen om insleep van AVP in
Nederland te voorkomen. Onder meer
de POV, NVWA, COV, GD en Transport
& Logistiek Nederland zijn vertegenwoordigd in dit preventieteam.

Wat moet ik doen bij een verdenking van AVP?
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van
de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Elke klinische verdenking moet worden
gemeld bij de NVWA via het Centraal meldpunt Dierziekten ((045) 546 31 88). Dit geldt
zowel voor varkenshouders als voor dierenartsen. Bij afhandeling van verdenkingen en
bij de bestrijding zijn de NVWA-draaiboeken uitgangspunt en de dan geldende regelgeving en de instructie van de NVWA leidend.
Voor vragen over AVP kunt terecht bij uw dierenarts en bij de Veekijker van GD (09007100000, optie 2).
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