Maatregelen tegen
Afrikaanse varkenspest
Als het niet lukt om een introductie van
Afrikaanse varkenspest (AVP) in
Nederland te voorkomen. Wat dan? Dan
moeten we er alles aan doen om verspreiding van het virus te voorkomen.
Samen!
Het virus kan vóórkomen bij gehouden varkens en bij wilde zwijnen. Het strikt uitvoeren van biosecuritymaatregelen is de sleutel
om besmetting van varkens met het virus te
voorkomen. Om u goed te informeren over
de gevolgen van een besmetting van AVP in
Nederland hebben we in dit artikel de maatregelen voor u op een rij gezet.
Europese maatregelen van kracht
Bij een AVP-uitbraak, onder gehouden varkens en wilde zwijnen, zijn EU-maatregelen
van kracht. Nederland kan daarnaast extra
maatregelen opleggen om de ziekte te
bestrijden. Om bij een uitbraak zo snel
mogelijk te kunnen handelen, is het van
groot belang dat iedereen die een vermoeden heeft van een besmetting met
Afrikaanse varkenspest (AVP), dit gelijk
meldt bij de NVWA. Deze meldplicht geldt
niet alleen voor varkenshouders, maar ook
voor dierenartsen en andere erfbetreders.
Ook geldt een meldplicht voor laboratoria
die monsters van dieren onderzoeken. Een
uitbraak van AVP in Nederland is realistisch, maar met betrokkenheid van iedereen in de sector kunnen we een uitbraak
zo snel mogelijk detecteren en voorkomen
dat het virus zich kan verspreiden. Laten
we kritisch kijken naar onze eigen invloed.
Wat kan ik er aan doen om de verspreiding
van AVP te voorkomen? Zo staan we sterker
om samen de ziekte te bestrijden.
De geboden informatie is informatief en formeel
van aard en is niet uitputtend. Hoewel dit artikel
met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten
aan worden ontleend.
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GEHOUDEN VARKENS
Vertoont een varken verschijnselen van AVP? Dan geldt er voor u een meldplicht bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De NWVA
heeft een landelijk meldpunt voor bestrijdingsplichtige dierziekten zij zijn
te bereiken op 045- 546 31 88. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7
dagen per week bereikbaar.
Is AVP aangetoond op uw locatie? Dan worden alle varkens op uw locatie
geruimd waarna de ruimtes worden gereinigd en ontsmet. Verontreinigde
materialen worden vernietigd. Ook producten van de besmette dieren worden vernietigd.
Er start een traceringsonderzoek door de NVWA. Zo kan mogelijk de bron
van de besmetting worden gevonden. Ook brengt de NVWA riskante contacten in beeld. Daarnaast wordt epidemiologisch onderzoek gedaan naar de
mate van verspreiding en verspreidingsroutes.
Om verspreiding van AVP te voorkomen gelden er maatregelen binnen 3 km
en binnen 10 km van de besmette locatie.

Welke maatregelen gaan er gelden voor locaties in de besmette zone?
Alle locaties met varkens worden door de NVWA in kaart gebracht.
Screening* en inspectie van alle locaties met varkens door de NVWA.
*screening: van een aantal dieren op een locatie worden bloedmonsters genomen die onderzocht gaan worden
De varkenshouder zondert zijn varkens af van wilde dieren en niet-gevoelige dieren (afschermplicht).
Werk hygiënisch op het erf: desinfectie bij in- en uitgangen van een locatie met varkens en gepaste biosecuritymaatregelen voor personen en vervoermiddelen die met varkens in contact komen.
De varkenshouder houdt een lijst bij van alle personen die locaties met varkens in het gebied bezoeken.
Het vervoer van varkens en (levende) producten afkomstig van varkens is verboden.
Her vervoer van slachtafval, mest met inbegrip van gebruikt strooisel, huiden, vellen, vlees en vleesproducten is
verboden.
Het winnen van sperma, eicellen en embryo’s van varkens, op ambulante kunstmatige inseminatie van varkens en
op ambulante natuurlijke dekking van varkens is verboden.
Hoe lang gelden de maatregelen minimaal?
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Europese maatregelen

Naast de Europese maatregelen kan
Nederland ook kiezen voor eigen,
aanvullende maatregelen
in verband met het belang van de intensieve veehouderij en de handelsbelangen.
Deze maatregelen kunnen zijn:
• standstill van 72 uur van alle transportbewegingen van en naar veehouderijbedrijven (korter of langer, al naar gelang
de situatie);
• nationale afscherm- en/of opstalplicht;
• preventief ruimen van risicovolle
contactbedrijven;
• hygiënemaatregelen en vervoer beperkende maatregelen;
• bezoekersregeling;
• fokverbod.
De maatregelen in een 10km-gebied
mogen pas worden opgeheven vanaf
30 dagen na de reiniging en
ontsmetting van de besmette locatie.
De NVWA houdt toezicht op de maatregelen en de uitvoer na goedkeuring door de
Europese Commissie.
Binnen een straal van 3 km
van de besmette locatie (en
inclusief de besmette locatie)

Binnen een straal van
10 km van de besmette
locatie

, steekproefsgewijs.

, uitzonderingen in overleg
met de NVWA.

, uitzonderingen in
overleg met de NVWA.

De maatregelen gelden minimaal
15 dagen, met een verlenging
van 15 dagen.

De maatregelen gelden
minimaal 30 dagen.

Nationale maatregelen

Regionale maatregelen

Maatregelen op de locatie

WILDE ZWIJNEN
AVP wordt vastgesteld bij een doodgeschoten of doodgevonden wild zwijn. Op
basis van de kenmerken van de populatie zwijnen, ecologische factoren, geografische verspreiding van de ziekte en (natuurlijke of kunstmatige) barrières
tegen migrerende wilde zwijnen, wordt een besmet gebied vastgesteld.
Daarnaast wordt epidemiologisch onderzoek gedaan naar de mate van verspreiding en verspreidingsroutes.
De NVWA geeft voorlichting aan varkenshouders, dierenartsen en andere erfbetreders, jagers, wildbeheerders / eigenaren van natuurgebieden en andere
betrokkenen.
In het besmette gebied worden kadavers van wilde zwijnen, ongeacht de
wijze waarop ze zijn doodgegaan, zo veel mogelijk verwijderd. Er volgt
onderzoek op deze kadavers, eventueel aangevuld met laboratoriumonderzoek. Het verplaatsen van wilde zwijnen en daarvan verkregen producten is
verboden. Om verspreiding van AVP te voorkomen, gelden er
bioveiligheidsmaatregelen.
Binnen de besmette zone gelden voor houders van varkens meerdere maatregelen. Enkele hiervan zijn:
• de varkenslocaties in het afgebakende besmette gebied worden onder officieel toezicht geplaatst en deze locaties worden door de NVWA gescreend;
• de varkenslocaties moeten worden afgeschermd van wilde zwijnen;
• het vervoer van varkens is verboden. Varkens mogen een bedrijf niet worden
binnengebracht of van het bedrijf worden afgevoerd tenzij met toestemming
van de NVWA;
• de bezoekersregeling geldt op deze varkenslocaties. Bezoek is alleen toegestaan indien strikt noodzakelijk. Bezoekers dienen het bioveiligheidsprotocol stalbezoek en bioveiligheidsprotocol erfbezoek precies op te volgen;
• varkens en levende producten van deze bedrijven in het besmette gebied
mogen niet in de handel worden gebracht;
• varkens en sperma, embryo’s of eicellen van varkens mogen het besmette
gebied niet verlaten om in het intracommunautaire verkeer te worden
gebracht (tussen lidstaten van de Europese Unie onderling).
Binnen 90 dagen na de bevestiging van het eerste geval bij wilde zwijnen legt
de Minister van LNV een programma voor aan de Europese Commissie met
daarin informatie over maatregelen die zijn genomen om de ziekte uit te
roeien in het besmette gebied en met maatregelen die zijn genomen op de
bedrijven in dat gebied.
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