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Neem geen etenswaren mee uit uw thuisland! 
De Producenten Organisatie Varkenshouder roept alle medewerkers uit Centraal-
en Oost-Europa op geen etenswaren mee te nemen uit landen in deze regio's. Dit 
in verband met het risico op verspreiden van Afrikaanse varkenspest. 

Al sinds 2014 is er Afrikaanse Varkenspest in Centraal- en Oost-Europa. Onder meer in de 
Baltische staten, Polen, Tsjechië en Roemenië is de zeer besmettelijke dierziekte 
aangetroffen. Nog steeds zijn er nieuwe uitbraken. Het betreft gevallen bij wilde zwijnen 
maar ook bedrijven met varkens zijn getroffen. Gevreesd wordt dat er nog meer gevallen 
zullen volgen. 

De landen in kwestie zijn actief bezig met een intensieve  monitoring  om deze gevreesde 
ziekte zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Ook wordt alles gedaan om de ziekte te 
bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. 

Afrikaanse varkenspest is een uiterst besmettelijke virusziekte, dodelijk voor varkens. Voor 
de mens is de ziekte ongevaarlijk. De verspreiding van het virus gebeurt door besmette 
dieren, vrachtauto's en personenauto's en mensen die in contact zijn geweest met het virus. 
Verder kan het virus worden verspreid via eten en drinken, vooral vlees en vleeswaren. 

Gezien de vele contacten tussen Nederland en Centraal- en Oost-Europa willen wij vanuit 
Nederland graag uw medewerking vragen. Het is in ieders belang dat het virus van de 
Afrikaanse varkenspest zich niet verder verspreidt binnen Europa. Daarom vragen wij 
iedereen om alert te zijn en zelf alle mogelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 
Zeker wanneer er in Nederland een bedrijf met varkens wordt bezocht is uiterste hygiëne 
van belang: handen wassen, eventueel douchen en schone bedrijfskleding. 

Verder het dringende verzoek om geen eten en drinken mee te nemen vanuit Centraal- en 
Oost-Europa. Vooral geen vleeswaren. Het virus kan hier ongemerkt inzitten. 

Graag willen wij namens de Nederlandse en ook Europese boeren en tuinders danken voor 
uw medewerking. Samen kunnen we ervoor zorgen dan de Afrikaanse Varkenspest zich niet 
verder kan verspreiden. 

Met vriendelijke groeten,  

Ingrid  Jansen, voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij 
(POV is de organisatie van en voor varkenshouders in Nederland) 
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