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AVP-situatie binnen verschillende 
contexten in Europa 

• Vittorio Guberti

• ISPRA – Ozzano E. (BO)

• Italy

Deel 1: beschrijving

Deel 2: technische aspecten 
m.b.t. everzwijnen

Deel 3: kunstmatig voederen

een beetje lang!!!
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POTI 
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Bioveiligheidsmaatregelen
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Kaukasus:  AVP persistentie en verspreiding

• 98% van de varkens in de hobbysector

• 80% varkens met vrije uitloop 

• Afwezigheid van minimale 
bioveiligheidsmaatregelen

• Zwakke en/of geprivatiseerde veterinaire 
diensten 

• Geen wetgeving betreffende het beroep van 
dierenarts 

• Ontbreken van compensatie (thuisslachting en -
verkoop van zieke varkens) 

• Oude en/of geprivatiseerde Faculteiten 
Diergeneeskunde

• Weinig slachthuizen (1-2 per land) 

• Gebrek aan uitgeruste laboratoria 

F2

Verspreiding van AVP



Slide 7

F2 In het Engels stond er "old and /or privatized Veterinary Faculties". Wat wordt hier 

bedoeld? "Verouderde Faculteiten Diergeneeskunde" of bedoelde de auteur 

"facilities" i.p.v. "faculties", namelijk "verouderde veterinaire faciliteiten"?
FREJAC, 4/30/2019
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Onverwacht wijde verspreiding van het virus

Wat betekent dit? 

• AVP is aanwezig op bepaalde plaatsen 

• AVP wordt niet plaatselijk bestreden/uitgeroeid

• Na een bepaalde periode wordt het virus 
overgedragen/meegebracht door mensen die van een 
besmet gebied naar een ander verafgelegen ziektevrij 
gebied gaan

• De cyclus begint opnieuw

• PLAATSELIJKE PERSISTENTIE en transport van het 
virus over een lange afstand

• Telkens wanneer het virus ergens binnenkomt, 
ontstaat een nieuwe plaatselijke persistentie... die -
vroeg of laat- aan de oorsprong zal liggen van een 
nieuwe wijde verspreiding : een nieuw besmet gebied 
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Wetenschappelijk advies over Afrikaanse varkenspest
(EFSA Journal 2014;12(4):3628)
All domestic outbreaks in all infected countries

73% van de uitbraken veroorzaakt door voederen met varkensdraf 
en verplaatsingen van de dieren

1,4% veroorzaakt door contact met everzwijnen  

Derde landen (niet-EU landen)
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Uiteindelijk in de EU
januari 2014

AVP in de Baltische staten en in Polen 

20152014 2016
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BETROKKEN gebieden:  
enkel binnen de EU 
350.000 km2

Ongeveer 3-500.000 
everzwijnen

BETROKKEN gebieden:  
enkel binnen de EU 
350.000 km2

Ongeveer 3-500.000 
everzwijnen

België

30.688 km2

AVP 2018



9

25 april 2019

De evolutie van de AVP-epidemiologie 
van Afrika naar Europa
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AVP in de EU: weinig zekerheden 

Twee hoofdcycli: De everzwijnencyclus en de cyclus 
van de hobbyvarkens zijn vaak onderling 

verbonden.

� In het noordoosten van de Europese Unie:
everzwijnen zijn het werkelijke epidemiologisch
reservoir van het virus;

� In bepaalde derde landen (niet EU) en in het
zuidoosten van de EU (Donauvallei, Roemenië) is
de hobbysector het hoofdreservoir van de ziekte
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De hobbyhouderscyclus (Roemenië, 
Donauvallei)

Polen, de everzwijnencyclus in 
Warschau 
Polen, de everzwijnencyclus in 
Warschau 
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Hobbyvarkenscyclus

• Ontbreken van bioveiligheidsmaatregelen

• Wijd verspreid in afgelegen, arme gebieden

• Menselijke tussenkomst 

• Voederen met keukenafval en varkensdraf 

• Varkens met vrij beloop

• De populatiegrootte is vaak onbekend 

• In specifieke gebieden 50-90% van de hele 
varkenspopulatie
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Mogelijk menselijke 
tussenkomst 

Uitbraken/gevallen 

Everzwijnencyclus

� Het virus wordt in stand gehouden door de
everzwijnenpopulatie, onafhankelijk van de besmetting van
gedomesticeerde varkens en teken

� Everzwijnen besmetten de omgeving, waardoor uitbraken bij
gedomesticeerde varkens (zowel hobbyvarkens als varkens
bestemd voor de handel) waarschijnlijker worden

� Waar everzwijnen dienst doen als reservoir worden bijna alle
uitbraken bij gedomesticeerde varkens bepaald door
rechtstreeks/onrechtstreeks contact met deze everzwijnen
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Prevalentie van het AVP-virus en de 
seroprevalentie bij everzwijnen

� Dood aangetroffen dieren : 70-95% viruspositief

� Prevalentie van het virus bij bejaagde dieren : 1-2% 
(0,05-5%)

� Prevalentie van antilichamen bij bejaagde dieren : 0-
2% 

De natuurlijke verspreiding van het virus komt neer op 
12-60 km/jaar

• Stabiel in karkassen (dode dieren) die 

ontbinden

• Wat betekent dit?

• Een besmet everzwijnenkarkas kan het 

virus maanden in leven houden tijdens 

de winter

• Zelfs bij de afwezigheid (of de zeer lage 

dichtheid) van wilde varkens is het bos 

besmet

• Tijdens de winter kan het virus 

gemakkelijk overleven tot de volgende 

zomer wanneer de cyclus opnieuw van 

start gaat wanneer nieuwe everzwijnen 

geboren worden of everzwijnen zich 

verplaatsen naar het besmette bos   

HET AVP-VIRUS IS ZEER STABIEL

Karkassen van everzwijnen : 3 – 5 weken besmettelijk
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Lente-zomercyclus
(voornamelijk via rechtstreeks contact)

Overleving van het virus

in karkassen 

(winter)

Lente-zomercyclus
voornamelijk door rechtstreeks contact
Lente-zomercyclus
voornamelijk door rechtstreeks contact

Overleving van het virus
in karkassen 
(winter) 

Hoewel er nog zeer weinig 
everzwijnen in leven zijn, 
overleeft het virus in karkassen 
en is het dus aanwezig voor het 
volgende
voortplantingsseizoen
Tijdens dit seizoen zullen 
nieuwgeboren dieren of 
naburige dieren besmet 
geraken en zal een nieuwe 
cyclus van start gaan
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Een echt voorbeeld: Letland 

Epidemische golf

Endemische 
status

Van oost naar west  

Kan een epidemische golf worden 
voorkomen? 

• Technisch gezien zou er een drempelwaarde voor de 
populatiedichtheid (densiteit) bij everzwijnen moeten zijn 
waaronder het virus uitdooft:  

• In dat geval zijn er zodanig weinig everzwijnen dat een besmet 
everzwijn niet in contact komt met voor de ziekte vatbare 
individuen.  
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Hoe zit het met deze drempelwaarde (Nt)? 

• Er is sprake van de Nt wanneer de infectie zich 
verspreidt in een densiteitsafhankelijk patroon;

• Nt is een deterministische drempel (een precies N 
individuen... dat ook uitgedrukt kan worden als 
dichtheid, nl. 0,5/1000 ha); 

• Dit is eenvoudigweg het aantal everzwijnen, 
geslacht en leeftijdscategorieën buiten 
beschouwing gelaten; 

• De Nt richt zich op preventieve maatregelen met 
het oog op het reduceren van de 
everzwijnenpopulatie en dit VÓÓR de 
binnenkomst van de ziekte; VRIJE GEBIEDEN

Kunnen we AVP voorkomen door de 
everzwijnenpopulatie onder de 
densiteitsdrempelwaarde te houden?  

• Deterministisch (exact) Nt schatting; 
• Alternatieve benadering:  EFSA (stochastisch)
• Schattingen van de precieze 

gastheerpopulatiegrootte:
• Zlin=> initiële schatting 2 everzwijnen/km2

Eindschatting 9 everzwijnen/km2

• Haalbaarheid
• ALLE ACTIES ZIJN GEÏMPLEMENTEERD VOOR 

WANNEER HET VIRUS BINNENKOMT:  GEEN 
PREVENTIE….MAAR  …REACTIE
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Densiteitsdrempelwaarde (Nt): het

minimum aantal everzwijnen waarbij een besmet everzwijn
niet in contact komt met voor de ziekte vatbare
everzwijnen die het virus kunnen verspreiden

Rechtstreeks contact
overdracht 
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Rechtstreeks + via karkassen
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De onoplosbare epidemiologie van de 
karkas-betrokkenheid 

• Contactpercentage ? Hoeveel contacten moeten er 
zijn ? gegevens op het terrein altijd gemengd 

• Verschillende overlevingspercentages van het 
virus in karkassen in een verschillend klimaat, 
omgeving, enz. Nt tijdens de winter? Tijdens 
de zomer? Tijdens het voor- en het najaar?  

• Veilig verwijderen van karkassen?  We weten 
hoeveel karkassen werden verwijderd, maar we 
weten niet hoeveel er in het bos zijn 
achtergebleven.

AVP is niet echt een densiteitsafhankelijke besmetting.
De uiteindelijke persistentie van het virus wordt 

gegarandeerd door karkassen 
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Letland als voorbeeld

Epidemische 
golf 

Endemische status

Waarom een epidemie evolueert naar 
een endemische situatie?

Er is nog altijd sprake van een KRITISCHE POPULATIEGROOTTE 
(KPG) BIJ EVERZWIJNEN; 
• Dit is de minimumgrootte van een populatie met haar specifieke 

demografische parameters die de persistentie van het virus 
mogelijk maakt; 

• DIT IS GEEN AANTAL individuen... het gaat om een 
SUBPOPULATIE 

KPG: hangt af van
• het virus, nl. overdraagbaarheid, dodelijkheid en herstel
• de gastheer, nl. populatiedichtheid, vruchtbaarheid, 

populatieverloop, leeftijds- en geslachtsklasses, beheer (met 
inbegrip van voederen, jachtquota’s en -seizoenen, enz.)  

Mathematisch gezien is de KPG de populatiegrootte waarbij de 
besmetting 50% kans heeft om spontaan uit te doven;
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2015 2016

2017 2018

Elke stip is een kleine populatie  

In elk van deze kleine populaties kon het virus 
onafhankelijk in stand worden gehouden

Onderlinge contacten tussen de populaties 
bevorderen de persistentie van het virus

Kritische populatiegrootte  

• Dit kan niet worden berekend, maar geschat aan de hand van

simulaties waarin al de nodige parameterwaarden in rekening zijn

genomen (wanneer deze beschikbaar zijn);

• Dit is een probabilistische schatting met enige mathematische

onzekerheid;

• Dit kan werken in één gebied, maar niet in het naburige gebied;

• 100% kans op uitroeiing komt neer op de uitroeiing van de gastheer;

• Wederom hebben we het probleem van de karkassen (achtergebleven

aantal, de seizoensgebondenheid van de ontbindingsnelheid)
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In de praktijk  

• In everzwijnenpopulaties is de uitroeiing van AVP 
een PROBABILISTISCHE GEBEURTENIS, GEEN 
DETERMINISTISCHE gebeurtenis;   

• De kans op uitroeiing neemt toe wanneer : 

1. de grootte van de everzwijnenpopulatie (in de mate 
van het mogelijke) wordt gereduceerd ; 

2. de karkassen (in de mate van het mogelijke) veilig 
worden verwijderd ;

3. jagen/ruimen wordt uitgevoerd volgens de 
geschikte bioveiligheidsmaatregelen en in de 
gepaste epidemiologische situatie
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voederen tijdens WINTER: 
wat betekent dit? 

• Litouwen: 10.000 hectare =>125 ton/jaar

• Estland => 50 ton graan/jaar voor 
voederpunten

• Oekraïne =>5-7 ton voor elk geschat 
everzwijn 

• Polen => 143 miljoen ton/jaar (alle 
hoefdieren) 

• 50 ton/100 mestvarkens

• 1 mestvarken/0,5 ton

Besmet everzwijnennetwerk

Jagers en jachtuitrusting besmetting
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NATURAL MAST PRODUCTION
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Meer everzwijnen, meer voedsel
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De moraal van het verhaal 

1. Twee verschillende, zij het onderling met elkaar
verbonden, AVP-cycli zijn aanwezig in Europa: de
hobbyvarkenscyclus en de everzwijnencyclus

2. Hobbyvarkens en bedrijven met een laag
bioveiligheidsniveau lopen een hoog risico

3. De aanwezigheid van besmette
everzwijnenpopulaties verhoogt de kans op de
insleep van het virus bij gedomesticeerde varkens

4. Omwille van de hoge resistentie van het virus in het
milieu, blijven besmette gebieden waarschijnlijk
gedurende lange tijd besmet

5. Het virus heeft de neiging om endemisch te worden,
ondanks een zeer lage dichtheid van de
everzwijnenpopulatie;
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6. Besmette karkassen spelen een essentiële
rol bij de instandhouding van het virus in het
milieu en maken het uitroeiingsproces zeer
moeilijk;

7. De uitroeiing van de ziekte wordt gedreven
door stochastische factoren en de evolutie
van de besmetting in everzwijnenpopulaties
wordt dus geleid door onvoorspelbaarheid ;

8. AVP profiteert van het everzwijnenbeleid
dat zowel de dichtheid als de verspreiding
van de everzwijnenpopulatie bevorderd heeft;

90s


