Hoe houd ik varkenspest
buiten de deur?

Bron: Wageningen University & Research

Varkens en zwijnen kunnen door verschillende oorzaken besmet raken door
het Afrikaanse varkenspestvirus (zie figuur 1). Het virus is resistent en overleeft
tot wel 18 maanden bij kamertemperatuur. Niet alleen kunnen ongekookte
(gedroogde) varkensvleesproducten, zoals rauwe ham en salami, het virus
bevatten. Maar ook besmet vlees dat ingevroren wordt, kan jaren later bij het
ontdooien opnieuw tot besmetting leiden.

Figuur 1: Besmettingsroutes varkenspest

Het is belangrijk goed inzicht te hebben in de manier waarop het varkenspestvirus zich
verspreidt, zodat u ervoor kunt zorgen dat deze routes van insleep op uw varkensbedrijf
goed worden bewaakt. Daarnaast kunt u een aantal voorzorgsmaatregelen nemen
tegen varkenspest. >>

www.my-msd-animal-health.nl/varken

Voorzorgsmaatregelen tegen varkenspest
Insleep via dieren en diertransporten vormt een risico:

uw bedrijf af als er wilde zwijnen in uw omgeving voorkomen,
• Raster
zodat everzwijnen nooit in de buurt van uw stallen kunnen komen.
• Koop alleen dieren met een veilige oorsprong.
• Waarborg hygiënisch transport:
- Zorg dat vrachtwagens voor de afvoer van dieren altijd leeg zijn
en vooraf grondig gereinigd en ontsmet worden.
- Houd de afstand tussen vrachtwagens voor aanvoer van voer
en andere goederen zo ver mogelijk bij de stallen vandaan.
- Houd vrachtwagenchauffeurs buiten de stal.
Insleep via de mens vormt een risico:
• Let op met werknemers afkomstig uit besmette gebieden, zoals Oost-Europa.
Zorg dat zij zich goed wassen en schone kleding en ontsmet schoeisel dragen.
•	Verbied het meenemen van etenswaren uit eigen land. Afrikaanse varkenspest
overleeft in ingevroren en rauw vlees, maar bijvoorbeeld ook in gerookte vleeswaren!
•	Bespreek de risico’s met uw personeel, zodat men begrijpt waarom het zo belangrijk
is zich strikt aan deze eisen te houden.
• Voer nooit etensresten aan uw varkens.
• Beperk het aantal bezoekers tot het minimum.
• Registreer iedere bezoeker en:
- Gebruik gereinigde en ontsmette bedrijfslaarzen.
- Gebruik schone bedrijfskleding.
- Laat bezoekers douchen en tenminste handen wassen.
•	Houd schone en vuile weg strikt gescheiden. Is op uw bedrijf niet altijd sprake
van een goede scheiding? Schaf dan extra kleding, schoeisel en reinigings- en
ontsmettingsmaterialen aan, zodat u uw schoeisel verwisselt en reinigt op de
overgang van de schone naar vuile weg.
Insleep via ongedierte vormt een risico:
• Hanteer strenge ongediertebestrijding.
• Laat geen huisdieren in de stal.
Ziet u verdachte verschijnselen bij uw varkens?
Neem dan direct contact op met uw dierenarts!

Verschillende dierenartsenpraktijken, toeleveranciers, afnemers
en ook MSD Animal Health hanteren een streng hygiëneprotocol.
Voor vragen, kunt u altijd contact opnemen met een van
onze medewerkers. Bekijk hier ons varkensteam.
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