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1.  HISTORIEK - VOOR SEPTEMBER 2018

Voorbereiding

� Groep experts “wildlife” : jaarlijkse vergadering (Federaal + Gewesten)

� Communicatieplatform “Plasur” : epidemiologische bewaking

� maart 2018 : National Taskforce ASF : preventieve maatregelen, economische 

impact, enz.

� Netwerk van sanitaire bewaking van wilde dieren in Wallonië : sinds 2002
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just in case …….  ☺

Juni 2018 : het Netwerk van gezondheidstoezicht (Uliège) heeft medewerkers van de administratie 

(DNF) opgeleid om mogelijk besmette karkassen op te halen mits naleving van strikte 

bioveiligheidsmaatregelen
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Passief toezicht voor vroegtijdige opsporing

Sleutelrol van de medewerkers van DNF en de jagers

Conferenties/brochures/publicaties

↓

Sensibilisering van de jagers en medewerkers van DNF

2017 : Autopsie op 14 everzw. (12 maanden, 1,1/maand)

2018 : Autopsie op 37 everzw. (8 maanden, 4,6/maand)

VOOR SEPTEMBER 2018 « PEACE TIME »
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08/09 1 jager vindt 3 dode everzwijnen op dezelfde plaats (zone van Buzenol)

10/09 in dezelfde zone, detecteren DNF-agenten een dood volwassen everzwijn + een sterfend jong everzwijn dat ze

afschieten. Ze brengen die dieren naar de diergeneeskundige Faculteit (ULiège)

11/09 de 2 autopsies worden uitgevoerd : verdachte laesies, staalname bij de diergeneeskundige faculteit

12/09 transfer van monsters naar NRL (Sciensano) : 2 viropositief (qPCR)

13/09

- Brussel: crisisvergadering (federaal + regionaal) : afbakenen van 1ste geinfecteerde zone

- NRL : bevestiging van diagnostiek (n=2) en officieële melding

- Diergeneeskundige Faculteit : sluiting en desinfectie van de autopsiezaal

- Netwerk van sanitaire bewaking : zoeken in de zone van Buzenol, zone van de eerste 3 gevallen

gevonden op 08/09

14/09

Analyse van deze 3 everzwijnen : viropositief (totaal n=5)

Aankomst van de ASF experts, gezonden door de EU (Vittorio Guberti & Klaus Depner)

1.  HISTORIEK - SEPTEMBER 2018
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Besmet gebied in de vorm van een veelhoek op 13 september 2018 (42,66 km² )
Localisering van 34 viropositieve everzwijnen waarvan de geschatte sterfdatum vóór 13/09 ligt (officiële datum van 

bevestiging)
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Buzenol

A18-2557

A18-2556

A19-008

A19-009

A19-010

Besmet gebied in de vorm van een veelhoek op 30 september 2018 (60,63 km² )
Localisering van 75 viropositieve everzwijnen waarvan de geschatte sterfdatum vóór 30/09 ligt

introductie →    invasie → epidemic → endemic
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Oorsprong van de uitbraak ?

- Toevallige introductie gelinkt aan :

→  besmette everzwijnen die illegaal binnengebracht werden

→  besmet voedsel : vrachtwagenchauffeurs, seizoenarbeiders

→ besmette uitrusting (wagens, schoenen, enz...) : jagers, toeristen 

- opzettelijke introductie ?

- er loopt een gerechtelijk onderzoek

1.  HISTORIEK - SEPTEMBER 2018
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Land of zone vrij van Afrikaanse varkenspest (artikel 15.1.3 Gezondheidscode)

� Vrij statuut bij alle varkensachtigen (herwinnen van statuut, 12 maanden na het laatste geval)

� Vrij statuut bij gedomesticeerde varkens en wilde in gevangenschap gehouden varkens :

Statuut behouden

B

E

L

G

I

E
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Europese zonering (19/03/2019) Operationele zonering (19/03/2019)

Zone 2 = 662,90 km²

Zone 1 noord = 335, 68 km²

Zone 1 zuid = 108,04 km²

TOTAAL : 1106,62 km² 

© C. Malengreaux

BZ : bufferzone (kern + buffer)
VOZ : Versterkte observatiezone
BWZ : Bewakingszone

● Virton

● Buzenol

CM

© P. Houdart

12



9/05/2019

7

13

ZONES II en I :  BUFFER/ VERSTERKTE OBSERVATIE / BEWAKING

- dood aangetroffen   ingepakt°, allemaal geanalyseerd * → vilbeluik+

- vernietigd in de BZ en de VOZ ingepakt°, allemaal geanalyseerd * → vilbeluik

- vernietigd in de BWZ niet ingepakt, % geanalyseerd → vilbeluik

BUITEN DE ZONES II en I(het overige deel van Wallonië)

- dood aangetroffen   ingepakt°, allemaal geanalyseerd → vilbeluik

- geschoten niet ingepakt, niet geanalyseerd → wildbewerkingsinrichtingen

of andere

° Verpakking van de everzwijnen :  Volgens de bioveiligheidsprocedures (opleidingssessies voor jagers en 

medewerkers DNF)

* Analyses van de monsters : Referentielaboratorium Sciensano (ASFV qPCR),  B - 1180 UKKEL
+ Evacuatie van de karkassen naar het vilbeluik : Rendac,  B-9470 DENDERLEEUW

Actieve en systematische opsporing van karkassen (DEMNA en DNF), vervolgens ophaling 

en vervoer naar het verzamelcentrum van Virton (Civiele bescherming)

2.  PROCEDURES OP HET TERREIN 

14



9/05/2019

8

15
© S. Bairin

© S. Bairin
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Verzamelcentrum - Virton

17

18

Verzamelcentrum te Virton  : geopend op 8/10/2018
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19Verzamelcentrum Virton : bemonstering door de dierenartsen (ULiège)

© A. Linden 20
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Sciensano Animal Health

M. Tignon, B. Cay, T. van den Berg

Analyses - NRL
REF ULiege

Age category

Sex

Discovery & sampling date

Found in infected (IA) or noninfected (NIA) area

Place of discovery

Village

ZIP

Forest district

X Longitude

Y Latitude

Context of discovery

Postmortem decay

Samples

Contact (DNF)

qPCR beta-actin Result (Sciensano)

qPCR ASFV Result (Sciensano)

REF ScienSano

Date Confirmation

REF Notification

21

Verzamelcentrum te Virton  
karkassen en ingewanden 

verzonden naar het vilbeluik 

(Rendac)

© A. Linden 22
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ZONES II en I : 

3 verzamelcentra 

WB

ADNS / OIE /  EFSA

FEDERALE EN REGIONALE 

OVERHEDEN
WETENSCHAPPELIJKE 

GEMEENSCHAP
ALLE ACTOREN

DOOD AANGETROFFEN 

EVERZWIJNEN

VERNIETIGDE / IN DE VAL GELOKTE / ‘S NACHTS 

GESCHOTEN/ OP DE WEG AANGEREDEN 

EVERZWIJNEN OF GESCHOTEN OMWILLE VAN 

SANITAIRE REDENEN

VERZAMELCENTRA (1 hoofdcentrum + 2 subcentra) VERZAMELCENTRA (1 hoofdcentrum + 2 subcentra) 

NRL (Sciensano)NRL (Sciensano) VILBELUIKVILBELUIK

Doelorganen ( 4°C) Karkassen en ingewanden

Verwijdering / verpakking + desinfectie / vervoer

DEMNA / DNF / ULIEGE  / SCIENSANODEMNA / DNF / ULIEGE  / SCIENSANO

Resultaten binnen de 12u

23

24

� Verboden een dood everzwijn of van delen ervan mee te nemen naar een plaats waar 

varkens worden gehouden. 

� Verboden in contact te komen met varkens binnen de 72 uur na contact met een everzwijn 

� naleven van de bioveiligheidsprocedures tijdens de destructie-activiteit in de besmette 

zone (verpakking van het karkas, desinfectie van de site, van schoenen, van de uitrusting, 

van het voertuig)

Bioveiligheidsmaatregelen ter voorkoming van :

→  de insleep van het virus in de varkenshouderijen binnen België of erbuiten

→  de verspreiding van het virus in everzwijnenpopulaties buiten de besmette 

zone

2. 
BIOVEILIGHEID
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Opleiding bioveiligheid voor jagers en medewerkers van DNF 

(5 opleidingssessies) meer dan 500 gekwalificeerde jagers

2. BIOVEILIGHEID

26

ACTOREN BIOVEILIGHEIDSNIVEAU

dood aangetroffen everzwijnen

Opsporing / verwijdering / vervoer van de karkassen
Teams van DNF / DEMNA 

en Civiele bescherming

Hoog

Vernietigde everzwijnen 
in de bufferzone en versterkte observatiezone

Administratie WOD en 

jagers

Hoog

in de bewakingszone vernietigde everzwijnen jagers gemiddeld

Activiteiten in het bos (waaronder het plaatsen van de  omheining) Bosbouw Gemiddeld tot hoog

Activiteiten in de verzamelcentra dierenartsen 

en Civiele bescherming

Hoog

Vervoer van de monsters en de karkassen chauffeurs Hoog

Virologische analyses Teams van Sciensano Hoog (BSL3)

De bioveiligheidsmaatregelen op het terrein omvatten volgende maatregelen :

� beheer van de karkassen

� desinfectie van de site 

� desinfectie van schoenen, uitrusting en voertuigen

2. BIOVEILIGHEID
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Aan de jagers 

overhandigde technische 

fiche

Zie (3) verso
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Snapshot op 29/04/2019

29

Snapshot op 29/04/2019

86 %2,7 % 2,6 % 4,2 % 1,9 % 2 % 100 %

© C. Malengreaux

Resultaten virologie van de geanalyseerde everzwijnen in de 

centrale, noordelijke en oostelijke bufferzone in functie van de 

opgespoorde dieren

30
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Snapshot op 29/04/2019

© C. Malengreaux

Opsporing van nieuwe viropositieve gevallen in januari en februari 2019 

buiten de centrale, noordelijke en oostelijke bufferzone

6/1

14/2

31

Evolutie in ruimte en tijd tot 28/04/2019

Buzenol/Ethe/CM

Chantemelle

Meix

Meix /Bellefontaine

Meix /Bellefontaine

Bufferzones   (centrale, NO BZ, Chiny) - dood aangetroffen everzwijnen

Outbreak 13/09/2018 22 au 28/04/2019

Fresh : cat 1,2,3

Not fresh : cat 4, 5

32
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49.50

49.55

49.60

49.65

49.70

49.75

49.80

noord → zuid positie van ASFV-positieve karkassen

volgens de geschatte sterftedatum

NOORD

ZUID

Le
n

g
te

g
ra

a
d

Schatting sterftedatum

«Lek » Noord

Bos (forêt) van Chiny

« Lek»  Zuid

Bos van Gomery
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Spatial 

modelling

Phylogeography

Host 

mapping
Diseases & 

vectors

Spatial Epidemiology Lab

spell.ulb.be

Marius Gilbert

Exploratory data analysis of ASF spread in Belgium 

(up to end April 2017) - Marius Gilbert

The average spread rate has been 0.45 km / week (1.9 km / month). 

• This is a mean through the entire period

• There is a strong anisotropy 

• 2.6 km / month along arrow (a)

• 0.6 km / month along arrow (b)
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Verdeling (geslacht / leeftijd) van viropositieve 

everzwijnen (n = 485*) in de bufferzone - op 

29/04/2019

n = 485* op 766 viropositieve dieren

(281 geslacht en/of leeftijd kan niet worden vastgesteld)

101/21%

(adults)

36/7%

(subadults)

89/18%

(juveniles)
91/19%

(juveniles)

56/12%

(subadults)

112/23%

(adults)

M F

37

Context aangetroffen viropositieve everzwijnen

(n = 766) in de bufferzone - op 29/04/2019

738 / 96%

Dood

aangetroffen

2% 1% 1%

Found dead

Sanitary shot

Culled/night shot / trapped

Road accident

Staat van de karkassen ?

38
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Classificatie van de carcassen in categorieën

Entomologische benadering niet inbegrepen in de huidige classificatie (project lopende)

Snelheid waarbij een kadaver ontbindt, meer bepaald factoren met betrekking tot :

- de omgeving : temperatuur / vochtgehalte / roofdieren / insecten

- het dier: staat van het kadaver / lokalisering van het kadaver (water) / oorzaak van sterfte

Geschoten : 0 : om gezondheidsredenen afgeschoten / vernietigd / 

afgeschoten / in de val gelopen / ‘s nachts geschoten

Dood aangetroffen * : 1 : volledig karkas / met rigor mortis / geur+ / -

2 : volledig karkas / geen rigor mortis / geur+ / ++

3 : verscheurd / met of zonder organen / geur + / ++

4 : beenderen + huid / geur + / ++

5 : beenderen / geur -

Dood aangetroffen * : cat 1 à 5 :  met verschillende gradaties van aaseterij

39

Staat van de karkassen van de dood aangetroffen en viropositieve everzwijnen

(n = 738) in de bufferzone - op 29/04/2019

Cat 1 Cat 2 Cat 3

Cat 4 Cat 5

79 %  « vers» : categorieën 1, 2 of 3 (n = 585)

21 %  « niet vers» : categorieën 4 of 5 (n = 153)

40
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� Op 29/04/2019 werden meer dan 2300 everzwijnen aan een analyse onderworpen (bufferzone, versterkte 
observatiezone, bewakingszone) en hiervan waren 766 positief voor het AVPV;

� alle positieve everzwijnen zijn afkomstig uit de bufferzone : centrale, N en O BZ (n = 736), zuid- westelijke BZ (n = 5) en 
BZ Chiny (n = 25)

� verspreidingsnelheden vertonen sterke anisotropie

� de meeste positieve everzwijnen werden dood aangetroffen (96,3 %). De andere werden gedood om 
gezondheidsredenen (2,0 %), afgeschoten (1,3 % : vernietigd, ‘s nachts geschoten of in vallen gelokt) of op de weg 
aangereden (0,4 %);

� de ziekte treft, zonder onderscheid van geslacht, de 3 leeftijdscategorieën (volwassen, jong volwassen en jonge 
dieren);

� de resultaten van de laatste 2 maanden suggereren dat (i) de ziekte geruisloos circuleert in de centrale, N en O BZ 

(evolutie naar een endemische situatie), (ii) de situatie in de zuid- westelijke BZ gestabiliseerd lijkt en (iii) dat de uitbraak 

in de BZ Chiny actief is

5. CONCLUSIES



9/05/2019

22

→ Het virus – Detecteren een eventuele verzwakte variant

Type
Genome position*,** and 

modification
Annotation (ORF position*) Effect on ORF***

indel
0insTTGTAACAACATTTTTTTTC

GATCGGCAATAGATAAGTA
- -

indel 98_99insA - -

indel 409_410insA - -

indel 432_433insC - -

indel 433_434insT - -

indel 440_441insA - -

indel 1601_1604delTT MGF_360-1L (852←1934) Frameshift

indel 1620_1621insT MGF_360-1L (852←1934) Frameshift

indel 3238_3239insA KP177R (3212→3781) Frameshift

indel 3853_3854insA - -

indel 5663_5664insA
ASFV_G_ACD_00070 

(5604→5732)
Frameshift

indel 5865_5866insA - -

snp C6095T MGF_110-1L (6040←6684)
codon W replaced by 

codon stop

indel 7815_7816insT

ASFV_G_ACD_00120 

(7795→7950) Frameshift

indel 7936_7937insA

ASFV_G_ACD_00120 

(7795→7950) Frameshift

indel 8498_8499insA - -

indel 10459_10460insA - -

indel 11601_11602insA

ASFV_G_ACD_00190 

(11488←11631) Frameshift

indel 13255_13257delC
MGF_110_14L (13253-

13603)
Frameshift

indel 13661_13662insA
ASFV_G_ACD_00240 

(13602→13685)
Frameshift

indel 14697_14698insCCCC
MGF_110_13L 

(14237←15061)

Glycin insertion + 

frameshift

indel 16653_16655delG
ASFV_G_ACD_00290 

(16625→16753)
Frameshift

indel 18730_18731insT - -

indel 19024_19027delGG
ASFV_G_ACD_00350 

(18994→19128)
Frameshift

indel 19457_19458delT - -

indel 20664_20665insA - -

indel 21580_21581insA - -

indel 23019_23020insA - -

indel 31671_31672insA - -

indel 39019_39020insT - -

indel 40725_40726insT - -

indel 42610_42611insT - -

snp A43599G
MGF_505_9R 

(42633→44153)
K to E substitution

indel 44542_44543insT - -

indel 47316_47317insA - -

indel 48660_48661insA A151R (48651→49127) Frameshift

indel 55967_55968insA - -

indel 63389_63840insT - -

Table 2  Variation detected between ASFV Belgium/Etalle/wb/2018 and ASFV Georgia 2007/1
indel 63855_63856insA - -

indel 63865_63866insT - -

indel 63870_63871insT - -

indel 72280_72282delT - -

indel 81517_81518insT C84L (81353←81592) Frameshift

indel 81613_81614insA - -

indel 113161_113162insA - -

indel 117176_117177insT - -

indel 124697_124698insA - -

indel 124795_124796insTT CP204L (124770←128375) Frameshift

indel 133459_133460insA - -

snp T133521C NP419L (133502←134761) N to S sustitution

indel 138415_138416insT - -

indel 143753_143754insA - -

indel 152790_152791insA - -

indel 161244_161246delA QP383R (160525→161676) Frameshift

indel 161287_161288insA QP383R (160525→161676) Frameshift

indel 167754_167755insA - -

indel 169454_169455insT - -

indel 169457_169458insA - -

indel 169735_169736insT I267L (169605←170444) Frameshift

snp T169862A I267L (169605←170444) I to F substitution

indel 172010_172011insT - -

indel 172380_172381ins TATATAGGAA - -

indel 173561-173562insA - -

indel 174953-174954insA

ASFV-G-ACD-01760 

(174920←175003) Frameshift

indel 175625-175626insA - -

indel 177488_177489insA

MGF_360-16R 

(176590→177519) Frameshift

indel 179373_179374insA - -

indel 183305_183306insT - -

indel 183307_183308insT - -

indel 184961_184963delT
ASFV_G_ACD_01940 

(184949←185080)
Frameshift

indel 186348_186349insT - -

indel 189099_189100insA DP60R (188997→189161) Frameshift

indel 189278_189279insT - -

indel

189344insAATTTTAATCTTTGACGC

C ... TAAAATTGTACCTGCTTT (754 

nt)

- -

(*) Positions of variations detected and ORF positions are based on de reference genome of Georgia 2007/1 

(FR682468).

(**) Positions of the indels refer to the position of the lastnucleotide withineach homopolymer region. 

Genome positions for indels are given by the flanking nt positions.

(***)  Frameshifts were found to increase/decrease the size of the corresponding protein or just alter 

primary aminoacid sequence.

Table 2  Continued

5.  PERSPECTIEVEN

→ Het everzwijn

� Een mogelijke staat van persistente drager /excretie detecteren

� Zich verwachten aan een 2de golf, zelfs aan een contra-intuïtieve uitbreiding

� Verder gaan met prospecties/extracties

� Verder gaan met stamping out – verhogen van vallen en nachtschieten

� Anticiperen met hekken

� Opnieuw jagers mobiliseren voor een sterke start op 1st september 2019

� Betrouwbare kwantificatie van PMI

� Realistisch anticonceptie plan

5.  PERSPECTIEVEN

November, 1942
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