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Afrikaanse varkenspest: Wat kunt u doen?
Onlangs is door de Belgische overheid bekend gemaakt dat bij enkele wilde zwijnen
Afrikaanse varkenspest (verder: AVP) is vastgesteld. Deze vondst is gedaan in de regio
Étalle in de provincie Luxembourg in de Ardennen. De bron van de besmetting is niet
bekend, maar op grond van de afstand tot de besmette gebieden in Europa, ligt de
verspreiding door menselijk handelen het meest voor de hand. Lees onderstaand wat u zelf
kunt doen om introductie in Nederland te voorkomen.
De meest voor de hand liggende manieren voor
introductie in Nederland zijn besmet voedsel, besmette
materialen (incl. transportmiddelen) en besmette wilde
zwijnen. Ben u bij alle diertransporten, inclusief paarden,
dan ook extra bewust van de risico’s en vermijdt
contacten met de risicogebieden. Blijf daar zoveel
mogelijk weg en zorg in ieder geval voor een goede reiniging en desinfectie van de
voertuigen en materialen.
Mocht u zelf hobbyvarkens hebben dan is het belangrijk uw dieren zo goed mogelijk af te
schermen zodat ze niet in contact kunnen komen met wilde zwijnen en dat ze niet gevoerd
(kunnen) worden met humane voedselresten. Overdracht van AVP via wilde zwijnen of
besmet voer op hobbyvarkens is namelijk ook een insleeproute voor het virus.
Mocht AVP bij gehouden varkens in Nederland wordt vastgesteld gaat een standstillperiode
van 72 uur in. Voor paarden geldt dan onder andere dat ze niet vervoerd mogen worden. Dit
geldt ook voor paardenmest en paardenvoer. Zorg daarom steeds voor minimaal 3 dagen
voer in voorraad.
Voor meer info zie www.pov.nl en https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/klassiekevarkenspest-kvp-en-afrikaanse-varkenspest-avp.

West Nile Virus in Duitsland
Afgelopen week is het West Nile Virus bij een paard in Duitsland aangetroffen. Het paard
bevindt zich in de omgeving van Brandenburg. Op dit moment komt er (nog) geen West Nile
in Nederland voor, maar de verwachting is dat ook Nederland niet vrij zal blijven van West
Nile.
De verspreiding van het virus verloopt via besmette muggen. Naast paarden kunnen ook
mensen geïnfecteerd raken wanneer zij geprikt worden door een besmette mug. Beiden zijn
eindgastheren voor het virus en daarmee niet besmettelijk voor anderen.
Een West Nile infectie kan volledig zonder symptomen verlopen, maar ook algemene
symptomen als koorts, sloomheid, niet eten of licht koliek komen voor. Soms treden er
neurologische verschijnselen op, zoals spiertrillingen, ataxie en gedragsveranderingen. Bij
zeer ernstige gevallen raakt een paard verlamd en komt deze te overlijden of wordt deze
geëuthanaseerd.
Het advies is om een paard dat naar het buitenland gaat of zeer waardevol is (zowel
emotioneel als financieel) te laten vaccineren. Voor mensen is er geen vaccin beschikbaar.
Meer informatie over het West Nile virus is te vinden op de website van de Sectorraad
Paarden en de faculteit Diergeneeskunde Utrecht.
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Waardering voor boeren en tuinders in Troonrede en Miljoenennota
LTO Nederland is verheugd met de waardering voor boeren en tuinders die uit de Troonrede
en Miljoenennota spreekt. De bijdrage van de land- en tuinbouw aan economie, welvaart en
welzijn wordt door het Kabinet erkend.
“Dat een paardensector niet apart wordt benoemd in een miljoenennota is te verwachten”,
geeft Ralph van Venrooij aan. “Aan ons de taak om de uitspraken te vertalen naar de
paardensector en een inschatting te maken van de impact. En dat geldt ook voor de
landbuwvisie die gepresenteerd is door het Kabinet. De belangrijkste boodschap is om onze
internationale koploperspositie te verstevingen en bewuste keuzes te maken om in onze
voorbeeldfunctie te acteren. Concreet geeft de begroting ons ruimte om daarin ondersteund
te worden op gezondheidsvraagstukken.”
LTO Paardenhouderij pakt de handschoen op om samen met partijen uit de Sectorraad
Paarden te komen met een duurzaamheidsagenda voor de paardenhouderij. Een belangrijke
stap daarin is gezet met het Keurmerk Paard en Welzijn. “De kunst is nu om door te pakken”,
zegt Ralph van Venrooij.
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