Hobbyvarkens preventief ruimen bij AVP, KVP of MKZ?
Hobbyvarkens worden in principe niet preventief (uit voorzorg) geruimd, omdat zij geen grote rol
spelen in de verdere verspreiding van de ziekte. De dieren kunnen wel gedood worden als zij de
betreffende ziekte al aantoonbaar hebben.

In de draaiboeken dierziektebestrijding staat geen 100% garantie op niet preventief ruimen.
Houders van hobbyvarkens willen graag weten wanneer zij toch een risico lopen op
preventieve ruiming van hun dieren. Dit is moeilijk vooraf goed te omschrijven omdat iedere
uitbraak van een dierziekten er anders uit kan zien. Daarom geven wij hier voorbeelden van situaties
waarin sprake kan zijn van preventieve ruiming. Daarmee kan je zelf het risico inschatten.
Vooraf
Wanneer hobbyvarkens besmet zijn, dan moeten zij worden gedood en afgevoerd. Dit is echter geen
preventieve ruiming, maar ruiming van zieke dieren, wat nodig is om de ziekte te bestrijden.
Preventieve ruiming bij uitbraak AVP bij wilde zwijnen
LNV maakt een risico-inschatting of varkens op een locatie mogelijk besmet zijn door bijvoorbeeld
contact met wilde zwijnen. Dan kan LNV overgaan tot preventieve ruiming. Dat kan dus ook worden
overwogen bij hobbymatig gehouden varkens. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er geen
(dubbele) afrastering is, of als de houder contact heeft gehad met wilde zwijnen in het gebied en
geen biosecurity (geen hygiënemaatregelen) heeft toegepast.
De keus van de autoriteit kan ook gemaakt worden om af te wachten. Dat is ter beoordeling aan de
autoriteit op grond van de risicoanalyse. In deze risicoanalyse wordt dus vooral gekeken naar de
contactstructuur tussen de besmette wilde varkens en gehouden varkens .
Preventieve ruiming bij uitbraak AVP onder gehouden varkens
Als er rechtstreeks contact is geweest tussen een besmet bedrijf (inclusief fokker) bijvoorbeeld als
dieren zijn verplaatst van een besmet bedrijf naar een hobbylocatie, kan de overheid besluiten de
varkens op de hobbylocatie preventief te ruimen. Deze contacten vormen namelijk het grootste
risico voor verdere verspreiding.
Vaccinatie
Voor AVP is geen vaccin beschikbaar
In geval van KVP in principe geen preventieve ruiming, maar vaccinatie in het vaccinatiegebied.
Standaard preventief vaccineren, dus als er nog geen uitbraak is van KVP in Nederland, is niet
toegestaan. Besmette bedrijven worden geruimd.
In geval van MKZ in principe geen preventieve ruiming, maar vaccinatie in het vaccinatiegebied.
Standaard preventief vaccineren, dus als er nog geen uitbraak is van MKZ in Nederland, is niet
toegestaan. Besmette bedrijven worden geruimd.

Wat kun je zelf doen om besmetting te voorkomen?
•
•
•
•

Dieren geen keukenafval voeren (dat is ook verboden). Er zijn hierdoor in het verleden
bedrijven besmet geraakt (bijvoorbeeld met Afrikaanse varkenspest in de tachtiger jaren)
Zorgen dat dieren niet gevoederd worden door vreemden
Zorgen dat dieren niet in contact kunnen komen met wilde zwijnen (voer afdekken;
elektrische afrastering/dubbel draad)
Altijd voldoende voer op voorraad, in elk geval voor minimaal drie dagen

•

In geval van uitbraak: schoon schoeisel aan bij betreden woning/varkensverblijf; geen
vreemden in contact laten komen met je varkens zonder hygiënemaatregelen

Samenvattend
Alleen bij een erg groot risico op besmetting van hobbyvarkens zal over gegaan worden tot
preventieve ruiming. Van deze risico’s zijn hier voorbeelden gegeven. Het is niet mogelijk om deze
uitputtend te beschrijven, omdat zich steeds nieuwe situaties voordoen. Wees zelf alert, dan kan je
risico op besmetting voorkomen. Zorg in ieder geval ervoor dat je dieren geregistreerd zijn, evenals
de aan- (en afvoer). Het niet goed registreren van je dieren en de aan- (en afvoer) ervan kan juist een
risico vormen voor de bestrijding van een ziekte.

