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Samenvatting 

Dit is de eerste risico-analyse uitgevoerd door de WOT Besmettelijke Dierziekten voor de introductie 
van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Nederland. Dit rapport is vervaardigd in opdracht van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) door de WOT-unit Besmettelijke Dierziekten (WOT-
BD).  
 
Het doel van dit rapport is het bundelen van aanwezige informatie over de verspreiding van Afrikaanse 
varkenspest (AVP) in Europa en mogelijke introductieroutes voor gehouden varkens en wilde zwijnen in 
Nederland. 
 
In 2007 dook het AVP-virus op in Georgië, in de Kaukasus. Van daaruit heeft het virus zich verspreid 
naar landen als Armenië en Azerbeidzjan, en uiteindelijk ook naar Rusland. In de jaren daarna 
verspreidde het virus zich over vrijwel geheel West-Rusland, met uitbraken tot aan de grens met Finland. 
In 2012 werd ook een uitbraak vastgesteld in Oekraïne, in 2013 gevolgd door Wit-Rusland. In 2014 
werden de eerste introducties in de Europese Unie waargenomen toen kort achter elkaar besmette wilde 
zwijnen in Litouwen en Polen werden gevonden. Kort daarna verspreidde het virus zich ook naar Letland 
en Estland. In 2016 verspreidde het zich naar Moldavië en in 2017 naar Tsjechië en Roemenië. In 2018 
werden de eerste uitbraken in Hongarije gemeld. De meest recente ontwikkelingen zijn een explosieve 
toename van het aantal besmette bedrijven in Roemenië (oostgrens met Oekraïne), en een eerste 
melding van AVP in China. 
 
In de laatste 3 maanden is het virus onverminderd actief gebleven in Oost-Europa. In Polen is het 
getroffen gebied in omvang toegenomen. Behalve in de oostelijke grensstreek is het virus inmiddels 
actief in de buurt van Warschau en langs de noordgrens met Rusland (Kaliningrad). Roemenië heeft te 
maken gekregen met nieuwe introducties langs de noordgrens met Oekraïne. Op 20 april j.l. meldde 
Hongarije de eerste uitbraken bij wilde zwijnen. Sinds de introductie van AVP in het oosten van 
Roemenië (10 juni 2018) is het aantal besmette varkenshouderijen daar explosief toegenomen. Het 
betreft hier voornamelijk backyard holdings, met inmiddels meer dan 500 uitbraken. Daarnaast zijn er 
ook 2 grote commerciële bedrijven besmet geraakt. Estland, Litouwen en Italië (Sardinië) melden 
geen individuele uitbraken meer aan de OIE, maar ook daar is het virus actief. In augustus 2018 werd 
voor het eerst melding gemaakt van Afrikaanse varkenspest in het noord-oosten van China, op circa 
150 km van de Noord-Koreaanse grens. 
In Tsjechië lijkt de uitbraak bij wilde zwijnen daarentegen onder controle te zijn en lijkt het gelukt om 
het virus ter plaatse uit te roeien. 
 
Voor Nederland wordt de kans op een introductie het hoogst ingeschat via voedselresten of 
vleesproducten die vanuit de besmette gebieden uiteindelijk bij wilde wijnen of gehouden varkens in 
Nederland terecht komen. Deze kans wordt ingeschat op laag tot medium. Momenteel, met weer 
veel uitbraken bij gehouden varkens, zal die kans meer richting medium gaan, waar dat meer richting 
laag gaat op momenten dat er veel minder uitbraken bij gehouden varkens zijn. 
Om enig gevoel te krijgen bij de betekenis hiervan, maar zonder daarmee een kwantitatieve 
risicoanalyse te suggereren, moet gedacht worden aan een orde van grootte van één introductie per 
10-50 jaar. Voor andere introductieroutes worden de kansen (aanzienlijk) lager ingeschat. 
Hoewel data ontbreekt over de hoeveelheden en frequentie waarmee relevante gebeurtenissen 
optreden, worden belangrijke risicocategorieën gezien in achtereenvolgens: 
- (Seizoens)arbeiders uit Oost-Europese landen die producten uit eigen land meenemen 
- Vrachtwagenchauffeurs op de lange baan, die op hun rit naar Nederland producten uit Oost-

Europa meebrengen. 
- Toeristen die producten uit Oost-Europa meebrengen naar Nederland 
Veel uitbraken over lange afstand zijn in het verleden aan deze route toegeschreven, inclusief de recente 
uitbraken in Tsjechië en Hongarije bij wilde zwijnen. 
 



 

WOT-unit Besmettelijke Dierziekte – Risico analyse Afrikaanse varkenspest Nederland – augustus 2018 | 6 

De risico-inschatting is gebaseerd op de huidige situatie. Een wijziging van de situatie zal gevolgen 
hebben voor de risico-inschatting voor Nederland.  
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1 Introductie 

Dit rapport is vervaardigd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) door de WOT-unit Besmettelijke Dierziekten (WOT-BD).  
 
Het doel van dit rapport is het bundelen van aanwezige informatie over de verspreiding van Afrikaanse 
varkenspest (AVP) in Europa en mogelijke introductieroutes voor gehouden varkens en wilde zwijnen in 
Nederland. Met deze informatie wordt een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd om een inschatting te 
maken van de kans op introductie van AVP-virus in Nederland. Deze risico-inschatting kan gebruikt 
worden door LNV en de deskundigengroep dierziekten als onderbouwing voor eventuele beslissingen en 
maatregelen geldend voor de varkenssector en/of andere stakeholders binnen en buiten de keten.  
 
Dit rapport kan meerdere keren per jaar verschijnen, bv. wanneer de dreiging voor Nederland verandert 
naar mening van de WOT-BD of wanneer het Ministerie van LNV daarom verzoekt. 
 
Met dank aan Evelien Germeraad, Armin Elbers, Clazien de Vos en Tosca Ploegaert voor hun bijdrages 
aan de methodologie, lay-out en/of commentaren op de eerste versie(s) van dit rapport.  
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2 Methode 

2.1 Definities 

In dit rapport worden de volgende definities gebruikt: 
 
• Gehouden varkens: Varkens (Sus scrofa) die gehouden, beheerd en verzorgd worden door 

mensen. 
• Wilde zwijnen: Het Europese wilde zwijn of everzwijn (Sus scrofa). Hieronder worden ook 

verstaan verwilderde gehouden varkens en kruisingen tussen wilde zwijnen en gehouden varkens, 
die zich volledig aan beheer en verzorging van mensen onttrekken (uitgezonderd beheer in het 
kader van natuurbeheer, incl. jacht). 

• Commerciële varkenshouderij: Het houden van varkens voor commerciële doeleinden 
(genereren van een volledig inkomen en/of bedrijfswinst, dan wel een significant deelinkomen, 
vaak als onderdeel van een gemengd agrarisch bedrijf) 

• Kleinschalige varkenshouderij: Het (commercieel) houden van varkens voor eigen 
voedselproductie en/of genereren van een (beperkt) deelinkomen. Deze term wordt vooral 
gebruikt voor kleinschalige houderijen in het buitenland, en wordt daar ook wel aangeduid als 
backyard farming (backyard holdings). 

• Hobbyvarkenshouderij: Het houden van varkens anders dan voor commerciële toepassing. In 
principe kleinschalig. In Nederland valt ook het houden van één of enkele vleesvarkens voor eigen 
vleesproductie onder hobbyvarkenshouderij. 

• Kans: Frequentie waarmee een beschreven gebeurtenis zou kunnen plaatsvinden. 
• Impact: Gevolgen van het plaatsvinden van een beschreven gebeurtenis.  
• Risico: Kans x impact, dus een combinatie van frequentie en gevolg.  
• Introductie: Een gedetecteerde besmetting met AVPV van een varken of wild zwijn binnen de 

Nederlandse grenzen (bestaat dus uit een reeks van gebeurtenissen: (1) de kans dat AVP-virus 
Nederland binnenkomt, (2) de kans op blootstelling van varkens en wilde zwijnen aan het virus, 
(3) de kans op infectie, en (4) de kans op detectie van het virus) 

2.2 Afkortingen   

• AI Aviaire influenza 
• AVP Afrikaanse varkenspest 
• AVPV Afrikaanse varkenspest virus 
• EFSA European Food and Safety Authority 
• LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
• NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
• OIE Wereldorganisatie voor Diergezondheid 
• FAO Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie 

2.3 Methode risicoanalyse 

Deze risicoanalyse is gebaseerd op het kader van de kwalitatieve risicoanalyse van het ‘Handbook on 
Import Risk Analysis for Animals and Animal products’ gepubliceerd door de OIE [1]. Echter, hier worden 
alleen de eerste twee delen van de kwalitatieve risicoanalyse, de gevaar (hazard) identificatie en de 
risicobeoordeling, uitgevoerd. Het risicomanagement en de risicocommunicatie is aan LNV en de NVWA. 
 
Het risico dat uitgaat van een nader te benoemen gebeurtenis (in dit geval een introductie van AVPV) 
wordt bepaald door de kans op die gebeurtenis en de impact ervan. Voor AVP (introductie preciezer 
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gedefinieerd als “een gedetecteerde besmetting met AVPV van een varken of wild zwijn binnen de 
Nederlandse grenzen”) hebben we het eigenlijk altijd over een grote tot zeer grote impact. Directe 
aantasting van dierwelzijn, psychosociale gevolgen voor betrokkenen, en economische gevolgen voor 
getroffen bedrijven, alsmede kosten van de bestrijding, kunnen sterk variabel zijn, van relatief gering 
tot substantieel, afhankelijk van het aantal getroffen bedrijven (of dieren in geval van wilde zwijnen). 
De gevolgen voor de exportpositie van Nederland, en daarmee de indirecte economische gevolgen voor 
de gehele sector, zullen daarentegen naar verwachting op zijn minst hoog zijn, en kunnen oplopen tot 
zeer hoog. 
Aangezien de impact, als gevolg van te verwachten exportbeperkingen, tenminste hoog zal zijn, gaat er 
eigenlijk op elk moment een risico uit van AVP voor de Nederlandse varkenshouderij. Om die reden zal 
deze risicoanalyse zich vooral beperken tot het inschatten van de kans op introductie. 
 
Kansen kunnen worden ingeschaald in verschillende kwalitatieve categorieën. In analogie met de 
categorieën die zijn opgesteld door de EFSA voor AI, is een soortgelijke indeling gemaakt voor AVP. 
Tabel 1a heeft vooral betrekking op gebeurtenissen die met enige frequentie kunnen plaatsvinden en 
wordt gebruikt voor onderliggende processen van de introductie (zie ook definitie van introductie). Er 
kan geen kwantitatieve indicatie gegeven worden van deze kansen, en de onderlinge verhoudingen zijn 
betrouwbaarder dan de absolute inschattingen. 
 
Tabel 1a: Classificatie van kansen (frequenties) voor de verschillende stappen die kunnen leiden tot 
virusintroductie (Nederland binnenkomen, blootstelling van varkens en wilde zwijnen, infectie, detectie 
en verspreiding van het virus). 

Categorie kans Definitie 

Te verwaarlozen De beschreven gebeurtenis is zo zeldzaam dat het vrijwel of geheel uitgesloten kan 
worden. 

Zeer laag De beschreven gebeurtenis is zeer zeldzaam, maar kan niet worden uitgesloten 
Laag De beschreven gebeurtenis is zeldzaam, maar kan voorkomen 
Medium De beschreven gebeurtenis vindt met enige frequentie plaats 
Hoog De beschreven gebeurtenis vindt frequent plaats 
Zeer hoog De beschreven gebeurtenis vindt zeer frequent plaats 
 
 
De overall introductiekansen (som van onderliggende gebeurtenissen), zijn echter van een andere orde 
van grootte. Om verder te kunnen differentiëren worden in tabel 1b de kansen opnieuw gedefinieerd 
voor die overall introductiekans.  Om enig gevoel te geven bij de kwalitatieve inschatting van de kansen, 
is, op basis van uitbraken in het verleden een zeer globale kwantitatieve indicatie gegeven over de orde 
van grootte waar bij elke kwalitatieve categorie gedacht moet worden. Hierbij zijn de volgende 
uitgangspunten gebruikt: 
- In de bijna 100 jaar dat het AVP-virus bekend is, is het virus bij 3 gelegenheden ontsnapt uit Afrika 

(1957 en 1960 Portugal, 2007 Georgië). 
- Van circa 1960-1995 (een periode van 35 jaar) is AVP endemisch geweest op het Iberische 

schiereiland. 
o Als gevolg hiervan hebben 2 andere landen in Europa (Frankrijk en Italië, excl. Sardinië) 

ieder 3x een introductie van AVP meegemaakt. 
o Vijf landen/streken (Sardinië, Malta, Oekraïne, België en Nederland) hebben in deze periode 

1x een introductie van AVP meegemaakt 
o De overige landen in Europa (ruim 20) zijn nooit met AVP besmet geraakt. 
o Drie landen buiten Europa hebben in de jaren 70 in totaal met 4 introducties van AVP te 

maken gehad, vermoedelijk allemaal vanuit Spanje/Portugal (Cuba 2x, Dominicaanse 
republiek en Brazilië ieder 1x). 

- Sinds 1978 is AVP endemisch op Sardinië (inmiddels een periode van 40 jaar). 
o Vanuit Sardinië heeft, voor zover bekend, nooit een introductie van het virus op het 

vasteland van Europa plaatsgevonden 
- Sinds 2007 (inmiddels ruim 11 jaar) is het virus aanwezig in de Kaukasus en heeft het zich via 

Rusland uitgebreid tot in het oostelijk deel van de EU. 
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o In deze periode zijn totaal 15 landen besmet geraakt. Nieuwe besmette landen grensden 
steeds aan reeds besmette landen. 

 
De kwantitatieve informatie is slechts bedoeld als zeer globale indicatie van de orde van grootte. Hier 
ligt geen kwantitatieve risicoanalyse aan ten grondslag! Bovendien geldt dat het hier over kansen gaat 
over een lange periode, niet over een voorspelling van een moment van introductie zelf. Bij een kans 
van 1x per 50 jaar kan een introductie net zo goed over 40 jaar plaatsvinden als volgende week! 
 
Tabel 1b: Classificatie van kansen dat een introductie van AVP in Nederland optreedt (gebruikt voor 
de eindbeoordeling van de kans op introductie [binnenkomstvirus t/m infectie en detectie) . 

Categorie kans Definitie 

Te verwaarlozen De kans op een introductie is zo klein dat het eigenlijk niet in overweging genomen 
hoeft te worden (1x per > 100 jaar) 

Zeer laag De kans op een introductie is zeer klein, maar kan niet worden uitgesloten (1x per 50-
100 jaar) 

Laag De kans op een introductie is klein, maar kan niet worden uitgesloten (1x per 30-50 
jaar) 

Medium De kans op een introductie is middelmatig (1x per 10-30 jaar). 
Hoog De kans op een introductie is hoog (1x per 5-10 jaar). 
Zeer hoog Een introductie gaat zeer aannemelijk plaatsvinden (Binnen 5 jaar vanaf nu). 
 
 
De inschatting van kansen gaat gepaard met een mate van onzekerheid. Deze onzekerheid kan ook in 
categorieën worden verdeeld: laag, medium en hoog [3] (tabel 2).  
 
Tabel 2: De mate van onzekerheid die gepaard gaat met de voorspelde kans. 

Categorie 
onzekerheid 

Interpretatie 

Laag • Er is gedegen en complete data aanwezig 
• Sterk bewijs kan worden geleverd vanuit verschillende referenties 
• Auteurs rapporteren dezelfde conclusie 

Medium • Er is data aanwezig, maar deze is onvolledig 
• Bewijs kan worden geleverd uit een klein aantal referenties  
• Auteurs rapporteren uiteenlopende conclusies 

Hoog • Er is weinig tot geen data aanwezig 
• Bewijs kan niet worden geleverd uit referenties, maar kan alleen worden 

afgeleid uit ongepubliceerde rapporten of gebaseerd uit observaties of 
persoonlijke communicatie 

• Auteurs rapporteren aanzienlijk verschillende conclusies 

2.4 Bronnen 

De volgende bronnen worden geraadpleegd voor data voor de risicoanalyse voor AVP: 
• FAO Empres-i (http://empres-i.fao.org/eipws3g/). 
• OIE, weekly disease information van World animal Health Information Database (WAHID) 

(http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI en 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseaseoutbreakmaps). 

• Animal Disease Notification System (ADNS) (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-
diseases/not-system_en). 

• Animal Health Regulatory Committee presentaties 
(https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en). 

 

http://empres-i.fao.org/eipws3g/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI
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Als eerste worden OIE en Empres-i geraadpleegd voor de meest recente uitbraken. Daarnaast wordt er 
vanuit Empres-i of OIE een kaart gegenereerd van Europa waar de gerapporteerde AVP uitbraken 
worden weergegeven (Empres-i staat in verbinding met de OIE database) 
Vanuit ADNS wordt over een langere periode de trend van het aantal uitbraken in de Europese landen 
weergegeven. Voor elke risicoanalyse wordt deze aangevuld met de laatst bekende data. 
De Animal Health Regulatory Committee presentaties worden geraadpleegd voor meer gedetailleerde 
informatie over recente ontwikkelingen in de besmette Europese landen, op basis waarvan nuances 
kunnen worden aangebracht in de specifieke rol van de verschillende landen als mogelijke 
besmettingsbron voor Nederland.  
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3 Gevaar (hazard) identificatie 

Afrikaanse varkenspest (AVP) wordt veroorzaakt door een virus. De natuurlijke gastheren van het 
virus zijn varkensachtigen. Van oudsher betreft dit vooral wrattenzwijnen (Phacochoerus spp.), maar 
ook bijvoorbeeld boszwijnen (Potamochoerus spp.) en het reuzenboszwijn (Hylochoerus 
meinertzhageni), die allemaal in Afrika voorkomen. Ook gedomesticeerde varkens en het wilde zwijn 
(Sus scrofa) zijn gevoelig voor deze ziekte. Behalve varkensachtigen kunnen ook bepaalde teken 
besmet raken met het virus. Dit betreft zachte teken van het geslacht Ornithodorus. Deze teken 
komen alleen in tropische en subtropische regio’s voor. In Europa komen ze bijvoorbeeld alleen voor 
rond de Middellandse zee. Onder natuurlijke omstandigheden zijn andere dieren niet gevoelig. Ook 
voor de mens is het virus dus volstrekt ongevaarlijk. 
 
Afrikaanse varkenspest komt, zoals de naam al suggereert, voornamelijk voor in Afrika, meer specifiek 
in de landen ten zuiden van de Sahara. Buiten Afrika werd de ziekte voor het eerst gesignaleerd in 
Portugal, in 1957. Vanaf 1960 verspreidde de ziekte zich naar Spanje en in latere jaren waren er 
uitbraken in onder andere Frankrijk, Italië, Malta, België en Nederland. Midden jaren 90 was het virus 
overal buiten Afrika weer uitgeroeid, met uitzondering van het Italiaanse eiland Sardinië. Daar komt 
de ziekte tot op de dag van vandaag voor. 
 
In 2007 dook het virus vervolgens op in Georgië, in de Kaukasus. Van daaruit heeft het virus zich 
verspreid naar landen als Armenië en Azerbeidzjan, en uiteindelijk ook naar Rusland. In de jaren 
daarna verspreidde het virus zich over vrijwel geheel West-Rusland, met uitbraken tot aan de grens 
met Finland. In 2012 werd ook een uitbraak vastgesteld in Oekraïne, in 2013 gevolgd door Wit-
Rusland. In 2014 werden de eerste introducties in de Europese Unie waargenomen toen kort achter 
elkaar besmette wilde zwijnen in Litouwen en Polen werden gevonden. Kort daarna verspreidde het 
virus zich ook naar Letland en Estland. In 2016 verspreidde het zich naar Moldavië en in 2017 naar 
Tsjechië en Roemenië. In 2018 werden de eerste uitbraken in Hongarije gemeld. In augustus 2018 
werd voor het eerst melding gemaakt van een uitbraak in China. 
 
Het besmette gebied is sinds 2007 enorm gegroeid. Binnen de EU verloopt de uitbreiding van 
besmette gebieden vooralsnog langzamer dan voorheen in de Kaukasus en Rusland. 

3.1 Situatie AVP wereldwijd 

In Afrika, meer speciaal ten zuiden van de Sahara, is de ziekte endemisch. Hier is sprake van een 
sylvatische cyclus tussen wrattenzwijnen (van het geslacht Phacochoerus) en zachte teken 
(Ornithodoros moubata). Vanuit deze cyclus kunnen andere wilde varkensachtigen besmet worden, 
maar ook gehouden varkens. Daarnaast speelt ook de directe verspreiding tussen gehouden varkens 
een belangrijke rol, veelal via vlees, vleesproducten en slachtafval. 
In het Aziatische deel van Rusland zijn in 2017 ook diverse infectiehaarden gemeld, tot de regio 
noordelijk van Mongolië. Hier is sprake geweest van verspreiding over grote afstanden. Vooralsnog 
zijn dit incidentele uitbraken die niet hebben geleid tot ongecontroleerde lokale verspreiding en het 
endemisch worden van AVP in de betreffende regio’s. In augustus 2018 werd voor het eerst melding 
gemaakt van Afrikaanse varkenspest in het noord-oosten van China, op circa 150 km van de Noord-
Koreaanse grens.  

3.2 Situatie AVP Europa 

In de laatste 3 maanden blijft het virus onverminderd actief in Oost-Europa en Rusland (figuur 1). In 
Polen is het getroffen gebied in omvang toegenomen. Behalve in de oostelijke grensstreek is het virus 
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inmiddels actief in de buurt van Warschau en langs de noordgrens met Rusland (Kaliningrad). In 
Tsjechië lijkt de uitbraak bij wilde zwijnen onder controle te zijn en lijkt het gelukt om het virus ter 
plaatse uit te roeien. Roemenië heeft te maken gekregen met nieuwe introducties langs de noordgrens 
met Oekraïne, gevolgd door een explosieve toename van het aantal besmette gehouden varkens in 
het oosten, eveneens in de grensstreek met Oekraïne. Op 20 april j.l. meldde Hongarije de eerste 
uitbraken bij wilde zwijnen. Behalve een geïsoleerde haard in het midden van het land, waren er later 
ook uitbraken langs de grens met Oekraïne. 
Estland, Litouwen en Italië (Sardinië) melden geen individuele uitbraken meer aan de OIE, maar ook 
daar is het virus actief (figuren 2 en 3). Binnen de EU circuleerde het virus in het begin van het jaar 
vooral onder wilde zwijnen, terwijl in Oekraïne de uitbraken zich vooral bij de gehouden varkens lijken 
af te spelen, of althans daar vooral gedetecteerd worden. In de afgelopen 3 maanden hebben zich 
echter ook in veel Europese landen weer veel uitbraken bij gehouden varkens voorgedaan (tabel 3). 
 

 
Figuur 1: Gerapporteerde uitbraken van AVP in Europa in de laatste 3 maanden (bedrijven en wilde 
zwijnen, bron OIE, datum selectie 6 augustus 2018)  
 

3.2.1 Bedrijven 

In 2017 zijn vooral in Polen en Oekraïne, gevolgd door Litouwen, relatief veel gevallen geweest bij 
gehouden varkens (figuur 2). Dit beeld zet zich in 2018 voort (figuur 2, tabel 3). Sinds de introductie 
van AVP in het oosten van Roemenië (10 juni 2018) is het aantal besmette varkenshouderijen daar 
explosief toegenomen. Het betreft hier voornamelijk backyard holdings, met inmiddels meer dan 500 
uitbraken (ADNS-data). Daarnaast zijn er ook 2 grote commerciële bedrijven (die onderling contact 
hadden) besmet geraakt. 
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Figuur 2: Gerapporteerde uitbraken van AVP in Europa sinds 2014 bij gehouden varkens. Aantal 
uitbraken in Roemenië in heel 2018 is opgelopen tot 518! Let op: uitbraken in 2018 betreft slechts een 
deel van het jaar! (bron ADNS)  
 
 
Tabel 3: Aantallen besmette bedrijven en dieren in de laatste 3 maanden (6 augustus 2018, bron 
Empres-I, op basis van OIE-data)  
Land Cases (bedrijven) Aantal dieren Dieren dood Dieren vernietigd 

of geslacht 
Letland 7 49 21 249 
Moldavië 4 16 15 41 
Polen 71 652 305 7334 
Roemenië 275 1496 266 2021 
Rusland 31 2958 2892 484 
Oekraïne 36 142 123 2231 

 

3.2.2 Wilde zwijnen 

Het merendeel van de uitbraken speelt zich in de meeste landen af bij de wilde zwijnen (figuur 3, tabel 
4). Ook hier is er in de loop der jaren eerder sprake van een stijgende dan een dalende trend. Vooral 
in Polen worden nog steeds veel uitbraken gedetecteerd in wilde zwijnen. Ook in de Baltische staten is 
er nog geen sprake van een echte afname (cijfers van 2018 zijn over een periode van 8 maanden!). In 
Roemenië speelt de verspreiding van het virus zich nog voornamelijk in gehouden varkens af, met een 
relatief gering aantal vastgestelde uitbraken bij wilde zwijnen. Ook in Oekraïne worden relatief weinig 
besmettingen waargenomen bij wilde zwijnen, t.o.v. de gehouden varkens. Of hier sprake is van 
onderrapportage of een andere epidemiologie, meer gericht op verspreiding tussen kleinschalige 
bedrijven onderling, is niet zeker.  
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Figuur 3: Gerapporteerde uitbraken van AVP in Europa sinds 2014 bij wilde zwijnen. Let op: uitbraken 
in 2018 betreft slechts een deel van het jaar! (bron ADNS)  
 
 
Tabel 4: Aantallen besmette wilde zwijnen en dieren in de laatste 3 maanden (28 mei 2018, bron 
Empres-I, op basis van OIE-data)  
Land Cases Aantal dieren Dieren dood Dieren vernietigd 

of geslacht 
Hongarije 25 28 28 0 
Letland 220 312 114 189 
Polen 570 813 813 0 
Roemenië 12 16 16 0 
Rusland 27 54 50 1 
Oekraïne 9 21 17 4 

3.3 Situatie AVP Nederland 

In Nederland heeft zich in het verleden één keer eerder een uitbraak van AVP voorgedaan. Dat was in 
1986, waarbij 2 bedrijven in Zuid-Holland besmet zijn geraakt. Deze uitbraak was indirect gelinkt aan 
de situatie op het Iberische schiereiland, waar van circa 1960 tot 1995 Afrikaanse varkenspest 
endemisch was. 
 
In Nederland komt momenteel geen AVP voor. De aandacht voor AVP beperkt zich primair tot het 
bevestigen van de vrij-status, het faciliteren van vroege detectie, en het nemen van preventieve 
maatregelen om introductie in Nederland te voorkomen. Daarnaast is er aandacht voor een effectieve 
bestrijding mocht zich hier een uitbraak voordoen.  
 
Voor bevestiging van de vrij-status en het faciliteren van vroege detectie worden in Nederland 
meerdere monsterstromen standaard getest op AVP, hetzij middels serologische testen, hetzij middels 
PCR: 
- Monitoring wilde zwijnen: 400-500 monsters op jaarbasis voor serologische diagnostiek 
- Early warning KVP: 300-400 monsters (50-70 inzendingen) op jaarbasis voor PCR-diagnostiek 
- Verdenkingen AVP of KVP: 5-15 monsters op jaarbasis (1-10 verdenkingen) voor PCR-diagnostiek 
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3.4 Conclusie gevaar identificatie 

Het virus is in de laatste 3 maanden weer volop actief bij gehouden varkens in Oekraïne, Polen, 
Roemenië en Litouwen. Daarnaast zijn uitbraken gemeld op bedrijven in o.a. Moldavië, Letland en 
Rusland. Dit betreft vooral kleinschalig gehouden varkens (figuur 2, tabel 3). 
Bij wilde zwijnen is het virus actief in alle getroffen landen in Oost-Europa. Polen springt er bovenuit 
met inmiddels bijna 1700 meldingen in 2018. Estland en Litouwen melden geen individuele uitbraken 
meer aan de OIE, maar op basis van ADNS-gegevens kan geconcludeerd worden dat ook hier het virus 
bij de wilde zwijnen nog steeds actief is, met inmiddels ruim 1100 meldingen in Litouwen over 2018 
(figuur 3). 
De meest recente uitbreidingen van het getroffen gebied hebben in 2017/2018 plaatsgevonden in Polen 
(uitbreiding richting Warschau in het oosten, introducties vanuit Kaliningrad in het noorden), Roemenië 
(introducties in de grensstreek met Oekraïne in het noorden en oosten van het land), Tsjechië en 
Hongarije (uitbraken bij wilde zwijnen, met onbekende bron van het virus). Er is overall sprake van een 
beperkte beweging westwaarts. 
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4 Risicobeoordeling 

Deze risicobeoordeling geeft antwoord op de vraag: wat is de kans op insleep van het AVP-virus in 
Nederland, meer precies gedefinieerd als de kans op een gedetecteerde besmetting met AVPV van een 
varken of wild zwijn binnen de Nederlandse grenzen. Op deze vraag wordt antwoord gegeven door (1) 
de kans dat AVP-virus Nederland binnenkomt, (2) de kans op blootstelling van varkens en wilde zwijnen 
aan het virus, (3) de kans op infectie, en (4) de kans op detectie en verspreiding van het virus in te 
schatten. De belangrijkste routes, welke ook worden beoordeeld in deze risicoanalyse, zijn weergegeven 
in figuur 4. 
 
Zoals ook reeds onder 2.3 aangegeven is, wordt de impact, als gevolg van te verwachten 
exportbeperkingen, tenminste als hoog ingeschat. De ziekte heeft een grote impact op het dierwelzijn 
van getroffen dieren en het psychosociale welzijn van de getroffen veehouders en andere direct 
betrokkenen. Zowel de ziekte zelf, als de bestrijdingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om te komen tot 
eradicatie, dragen bij aan deze gevolgen. Nederland is een netto exporterend land van varkens en 
varkensvlees, met exporten binnen en buten Europa. In 2017 was de totale exportwaarde van de 
varkensvleesindustrie een kleine 2 miljard euro (http://www.agrimatie.nl). Een uitbraak in Nederland 
zal via exportbeperkingen leiden tot economische schade voor de gehele sector, inclusief de 
aanvoerende en verwerkende industrie. Als zodanig zal dit een negatieve impact hebben op de totale 
Nederlandse economie. De omvang van de schade zal afhangen van omvang en duur van de uitbraak, 
alsmede van de mate waarin exportmarkten ook op de langere termijn mogelijk verloren gaan omdat 
andere landen deze gaan bedienen.  
 
Als zodanig is de kans op insleep vooral bepalend voor het risico van AVP voor de Nederlandse 
varkenshouderij. Om die reden zal deze risicoanalyse zich beperken tot het inschatten van de kans op 
insleep. 

 

 
Figuur 4. Mogelijke introductieroutes van AVP bij gehouden varkens en wilde zwijnen  
 

http://www.agrimatie.nl/
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4.1 Beoordeling kans op binnenkomst virus in Nederland 

Tabel 5: Mogelijke routes via welke het virus Nederland kan binnenkomen, gelet op de huidige 
situatie.  

 Bron van infectie Categorie kans Categorie onzekerheid 

1 Wild zwijn (direct contact) Te verwaarlozen Laag 
2 Gehouden varkens Zeer laag Laag 
3 Kadavers, bloed, resten wild zwijn Medium Hoog 
4 Materialen (veetransportwagens) Laag tot medium  Medium 
5 Materialen (in relatie tot jacht) Medium  Hoog 
6 Materialen (overig) Laag Medium 
7 Voer, voedselresten, vleesproducten Medium tot hoog Medium 
8 Teken, insecten Te verwaarlozen Laag 

 
 
Argumentatie: 
1. Afstand tot Nederland is nog veel te groot voor migrerende wilde zwijnen. 
2. Vanuit besmette regio’s zijn geen (legale) transporten van gehouden varkens naar Nederland. 

Tijdens de hoog-risicoperiode van een nieuw besmet gebied of land is het mogelijk dat besmette 
varkens naar Nederland getransporteerd zouden worden. 

3. Van kadavers van aan AVP gestorven wilde zwijnen is het zeer onwaarschijnlijk dat deze naar 
Nederland getransporteerd worden. Het is echter denkbaar dat karkassen van geschoten wilde 
zwijnen, welke besmet zijn met AVPV, naar Nederland gebracht worden. Dit is mede afhankelijk 
van de locatie waar gejaagd wordt en de regels en controle ter plaatse. Ook is denkbaar dat in de 
hoog-risicoperiode van een nieuw besmet gebied of land er mogelijk karkassen van geschoten 
wilde zwijnen naar Nederland getransporteerd zouden worden. Er is relatief weinig bekend over 
jachtpraktijken, vandaar dat de onzekerheid hier hoog is. 

4. Veetransportwagens komen over het algemeen in contact met commerciële varkenshouderijen in 
het buitenland. De kans op infectie bij dit soort bedrijven is veel kleiner dan bij kleinschalig 
gehouden varkens. Reiniging en desinfectie van terugkerende (lege) transportwagen helpt om de 
hoeveelheid virus te reduceren. Het is niet waarschijnlijk dat een eventuele contaminatie door 
reiniging en desinfectie volledig geëlimineerd wordt. 

5. Materialen die gebruikt worden voor de jacht kunnen vervuild raken met bloed of weefselvocht, 
waarna op deze wijze het virus naar Nederland getransporteerd. De kans wordt vooral beïnvloed 
door de locatie waar gejaagd wordt, en het aantal wilde zwijnen waarmee daadwerkelijk contact 
is. Voor reiniging en desinfectie van deze materialen geldt hetzelfde als voor veetransportwagens: 
het is niet waarschijnlijk dat een eventuele contaminatie door reiniging en desinfectie volledig 
geëlimineerd wordt. Er is relatief weinig bekend over jachtpraktijken, vandaar dat de onzekerheid 
hier hoog is. 

6. Overige materialen (kleding, werktuigen, (transport)wagens anders dan voor veetransport, enz.) 
zijn een minder voor de hand liggende drager om virus naar Nederland te transporteren. Helemaal 
uit te sluiten valt dit echter niet. Het gaat dan om overige materialen die direct of indirect met 
besmette wilde zwijnen of gehouden varkens in contact zijn geweest 

7. Elk besmet varken dat wordt geslacht tijdens de infectieuze periode levert vlees en 
vleesproducten op die virus bevatten. Alleen bij behandelingen waarbij deze producten voldoende 
verhit of zeer langdurig gedroogd worden, bevatten deze producten geen infectieus virus meer. 
Gelet op de rol van keukenafval/vleesproducten bij de verspreiding van het virus in Rusland en 
Oost-Europa, is het aannemelijk dat er frequent virushoudende vleesproducten in omloop komen. 
Deze kunnen zowel van wilde zwijnen als gehouden varkens afkomstig zijn. Naarmate er meer 
backyard holdings bij uitbraken betrokken zijn, is het aannemelijk dat de kans toeneemt dat er 
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vlees van besmette dieren in omloop komt. In verhouding tot de andere routes waarmee het virus 
Nederland binnen kan komen is dit vermoedelijk meest voorkomende route waarmee ook 
daadwerkelijk infectieus virus Nederland binnenkomt.    

8. Het is momenteel onwaarschijnlijk dat besmette teken of gecontamineerde insecten (bv 
stalvliegen) Nederland binnenkomen. 

4.2 Beoordeling kans op blootstelling van gevoelige dieren 

Voor de blootstelling maakt het heel veel uit of het wilde zwijnen of gehouden varkens betreft. Voor 
beide diercategorieën worden de relevante blootstellingsroutes dan ook apart genoemd (tabellen 6 en 
7) 
 
Tabel 6: Mogelijke blootstelling voor wilde zwijnen in Nederland, gegeven dat het virus via de 
beschreven route Nederland al is binnengekomen! 

 Introductieroute (bron van infectie) Categorie kans Categorie onzekerheid 

1 Wild zwijn (direct contact) Hoog Laag 
2 Gehouden varkens Te verwaarlozen tot zeer laag Laag 
3 Kadavers, bloed, resten wild zwijn Laag Hoog 
4 Materialen (in relatie tot jacht) Laag Medium 
5 Materialen (overig) Zeer laag Medium 
6 Voer, voedselresten, vleesproducten Zeer laag tot laag Medium 
7 Teken, insecten Te verwaarlozen Laag 

 
 
Argumentatie: 
1. Een besmet wild zwijn dat Nederland binnen zou komen heeft een hoge kans dat het in contact 

komt met andere wilde zwijnen. 
2. Een besmet gehouden varken wat Nederland binnenkomt zal slechts een zeer lage kans hebben 

om ergens met een wild zwijn in contact te komen. Rondom veel varkensbedrijven zijn in het 
geheel geen wilde zwijnen aanwezig. In geval het varken direct wordt geslacht, is de kans zelfs te 
verwaarlozen 

3. Kadavers, bloed, resten van wilde zwijn komen alleen in contact met wilde zwijnen in Nederland 
als deze in de natuur terecht komen, of worden weggegooid op een andere plek waar wilde 
zwijnen toegang hebben. Het is niet waarschijnlijk dat dit vaak gebeurd. Er is relatief weinig 
bekend over dit soort praktijken, vandaar dat de onzekerheid hier hoog is.  

4. Levende wilde zwijnen komen naar verwachting zelden in aanraking met materialen die bij de 
jacht gebruikt worden. Er kan nog sprake zijn van indirecte contacten, bv in relatie tot voeren van 
wilde zwijnen op afschotplaatsen. 

5. In het algemeen wordt ingeschat dat gecontamineerde overige materialen die Nederland zijn 
binnengekomen slechts een zeer lage kans hebben om in Nederland met wilde zwijnen in contact 
te komen.  

6. Van alle voedselproducten die Nederland binnenkomen zal slechts een fractie in contact komen 
met wilde zwijnen. Van de gecontamineerde voedselproducten zal deze fractie nauwelijks anders 
zijn, wat de absolute kans zeer laag tot laag maakt. 

7. Van eventuele besmette teken of gecontamineerde insecten die Nederland binnenkomen is het 
uitermate onwaarschijnlijk dat deze in contact komen met wilde zwijnen. 
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Tabel 7: Mogelijke blootstelling van gehouden varkens in Nederland, gegeven dat het virus via de 
beschreven route Nederland is binnengekomen. 

 Introductieroute (bron van infectie) Categorie kans Categorie onzekerheid 

1 Wild zwijn (direct contact) Zeer laag tot laag Laag 
2 Gehouden varkens Te verwaarlozen tot hoog Medium 
3 Materialen (veetransportwagens) Hoog Laag 
4 Materialen (overig) Zeer laag Medium 
5 Voer, voedselresten, vleesproducten Te verwaarlozen tot laag Laag 
6 Teken, insecten Te verwaarlozen Laag 

 
 
Argumentatie: 
1. Een besmet wild zwijn wat Nederland binnen zou komen heeft slechts een (zeer) kleine kans dat 

het in contact komt met een gehouden varken. 
2. Een besmet gehouden varken wat Nederland binnenkomt kan zowel op een varkensbedrijf terecht 

komen als direct naar de slacht gaan. Is het eerste geval is de kans hoog dat varkens hieraan 
worden blootgesteld, in het laatste geval te verwaarlozen.   

3. Een gecontamineerde veetransportwagen die terug komt in Nederland zal vermoedelijk snel weer 
worden ingezet voor transporten van varkens in Nederland en daarmee in contact komen met 
gehouden varkens.   

4. In het algemeen wordt ingeschat dat gecontamineerde overige materialen die Nederland zijn 
binnengekomen slechts een zeer lage kans hebben om in Nederland met gehouden varkens in 
contact te komen.  

5. Gehouden varkens komen normaal gesproken niet in contact met voedselresten of 
keukenafvallen. Op commerciële varkensbedrijven wordt deze kans zelfs als te verwaarlozen/zeer 
laag ingeschat. Op hobbybedrijven (inclusief kinderboerderijen) is dit echter niet uit te sluiten (zer 
laag/laag).  

6. Van eventuele besmette teken of gecontamineerde insecten die Nederland binnenkomen is het 
uitermate onwaarschijnlijk dat deze in contact komen met gehouden varkens. 

4.3 Beoordeling kans op infectie 

De kans op infectie hangt af van de blootstellingsroute en de hoeveelheid virus. Via de parenterale 
route zijn kleine hoeveelheden virus voldoende om te leiden tot een infectie. Via de orale/nasale route 
is meestal veel meer virus nodig (in verhouding met bv klassieke varkenspest 100 tot 1000x zoveel 
virusdeeltjes) om een infectie te bewerkstellingen. Er zijn aanwijzingen dat varkens met een verlaagde 
afweer met minder virusdeeltjes geïnfecteerd kunnen worden. Van de relevante blootstellingsroutes 
betreft het steeds orale/nasale blootstelling aan het virus. Voor een infectie zijn dan relatief veel 
virusdeeltjes nodig. 
Producten van besmette dieren (bloed, kadaver, resten van dieren, vlees, vleesproducten) kunnen 
deze hoeveelheden virus al snel bevatten. Bij andere, indirecte routes, welke afhankelijk zijn van 
oppervlaktecontaminatie met virus (materialen, veetransportwagens, e.d.) is de hoeveelheid virus 
afhankelijk van de mate van vervuiling, en zal overwegend lager zijn dan bij producten van besmette 
dieren. De kans op infectie zal bij deze laatste routes dan ook veelal lager zijn dan bij directe 
contacten en producten van besmette dieren.  
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Tabel 8: Kans op infectie, gegeven blootstelling aan een virushoudende bron  

 Bron van infectie Categorie kans Categorie onzekerheid 

1 Wild zwijn (direct contact) Medium tot hoog Laag 
2 Gehouden varkens Medium tot hoog Laag 
3 Kadavers, bloed, resten wild zwijn Hoog Laag 
4 Materialen (veetransportwagens) Zeer laag tot laag Medium 
5 Materialen (in relatie tot jacht) Medium Medium 
6 Materialen (overig) Laag Hoog 
7 Voer, voedselresten, vleesproducten Zeer hoog Laag 
8 Teken, insecten Zeer hoog (teken) Laag 

 
 
Argumentatie: 
1. Bij direct contact met een besmet wild zwijn is de kans groot dat virustransmissie optreedt, 

hoewel dit afhangt van het stadium van de infectie van het besmette wilde zwijn. In de acute fase 
is die kans hoog, in de carrier-fase (1-2 maanden na het overleven van de acute fase) is die kans 
fors kleiner. 

2. Dit is vergelijkbaar met contact met een besmet wild zwijn (zie 1). 
3. Wilde zwijnen die dood gegaan zijn als gevolg van de infectie doen dat in de acute fase, en 

bevatten daarom veel virus. Indien hiermee contact is, is de kans daarom groot dat het 
contactdier besmet raakt.  

4. Veetransportwagens zullen als gevolg van de verplichte reiniging en desinfectie veelal hooguit 
gecontamineerd zijn met geringe hoeveelheden infectieus virus. Gelet op de minimaal infectieuze 
dosis, die bij AVP circa 100x hoger is dan bij KVP, is de kans op infectie van een contactdier laag.     

5. Verontreiniging van materialen die bi de jacht gebruikt worden zal veelal gebeuren met bloed. Dit 
materiaal bevat over het algemeen de hoogste dosis infectieus virus. Gemiddeld genomen zullen 
deze materialen naar verwachting dan ook een hogere viruscontaminatie laten zien dat bv 
veetransportwagens en is de kans bij infectie na contact ook navenant hoger. 

6. Overige materialen zijn vermoedelijk minder zwaar gecontamineerd dan bv materialen die bij de 
jacht worden gebruikt. Kans op infectie na contact daarom ook weer lager. Omdat dit een breed 
scala van materialen en soorten verontreiniging kan betreffen, is de onzekerheid daarentegen 
hoog. 

7. Inname van virushoudende voedselresten/vleesproducten zal met een hoge kans leiden tot 
infectie. Uiteraard is dit afhankelijk van de mate van contaminatie, maar indien werkelijk 
producten van besmette dieren zijn verwerkt en in het voer terechtkomen, mag de mate van 
contaminatie over het algemeen hoog verondersteld worden. 

8. Teken die zich opnieuw voeden, na een bloedmaaltijd op een besmet dier, bevatten vaak 
voldoende virus om de gastheer ook te infecteren. De periode tussen de bloedmaaltijden is 
meestal lang genoeg om voldoende virusreplicatie in de teek te krijgen. De parenterale route is 
bovendien de meest efficiënte infectieroute, waarbij lage hoeveelheden virus al tot infectie kunnen 
leiden.     

4.4 Beoordeling kans op detectie en verspreiding 

Indien er een infectie plaatsvindt van één of meerdere wilde zwijnen of gehouden varkens is er altijd 
een kleine kans dat een transmissiecyclus in het begin nog doodloopt. De kans op detectie is in zo’n 
geval navenant, aangezien het in de meeste van dit soort gevallen niet tot nadere diagnostiek zal 
komen. De kans is echter zeer hoog dat het virus binnen een groep gaat spreiden, waarna meer of 
minder snel ook detectie zal volgens. De verwachting is dat detectie in verhouding tot bv klassieke 
varkenspest relatief snel zal zijn, aangezien AVP leidt tot meer en snellere sterfte. Verspreiding tussen 
bedrijven zal door de snelle detectie, en de relatief hoge infectieuze dosis, minder makkelijk verlopen. 
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4.5 Conclusie risicobeoordeling 

4.5.1 Risico en antwoord op hoofdvraag 

 
Er zijn verschillende routes via welke het AVP-virus Nederland kan binnenkomen (figuur 4). In tabellen 
5 t/m 8 wordt achtereenvolgens ingeschat: (1) de kans dat AVP-virus Nederland binnenkomt, (2) de 
kans op blootstelling van varkens en wilde zwijnen aan het virus, en (3) de kans op infectie. In paragraaf 
4.4 wordt vastgesteld dat de kans op detectie en verspreiding van het virus over het algemeen hoog zal 
zijn. 
In Tabel 9 wordt op basis hiervan een overall kans ingeschat voor introductie van AVP in Nederland.  
Voor Nederland wordt de kans op een introductie het hoogst ingeschat via voedselresten of 
vleesproducten die vanuit de besmette gebieden uiteindelijk bij wilde wijnen of gehouden varkens in 
Nederland terecht komen. Hoewel data ontbreken over de hoeveelheden en frequentie waarmee dit 
werkelijk gebeurt, worden belangrijke risicocategorieën gezien in achtereenvolgens: 
- (Seizoens)arbeiders uit Oost-Europese landen die producten uit eigen land meenemen 
- Vrachtwagenchauffeurs op de lange baan, die op hun rit naar Nederland producten uit Oost-

Europa meebrengen. 
- Toeristen die producten uit Oost-Europa meebrengen naar Nederland 
Veel uitbraken over lange afstand zijn in het verleden aan deze route toegeschreven, inclusief de 
recente uitbraken in Tsjechië en Hongarije bij wilde zwijnen. In absolute zin wordt de kans op 
introductie via deze route vooralsnog als laag tot medium ingeschat. Momenteel, met weer veel 
uitbraken bij gehouden varkens, zal die kans meer richting medium gaan, waar dat laag is op 
momenten dat er veel minder uitbraken bij gehouden varkens zijn. 
 
 
Tabel 9: Overall kans op introductie van AVP in Nederland (verw=verwaarloosbaar, med=medium)  

 Bron van infectie Route naar 
NL 

Blootstelling 
wilde zwijnen 

Blootstelling 
gehouden 
varkens 

Kans op 
infectie 

Overall kans 

1 Wild zwijn (direct contact) Verw Hoog Zeer laag-laag Med-hoog Verw 
2 Gehouden varkens Zeer laag Verw-zeer laag Verw-hoog Med-hoog Verw-zeer laag 
3 Kadavers, bloed, resten wild zwijn Medium Laag - Hoog Laag 
4 Materialen (veetransportwagens) Laag-Med - Hoog Zeer laag-laag Zeer laag 
5 Materialen (in relatie tot jacht) Medium  Laag - Medium Laag 
6 Materialen (overig) Laag Zeer laag Zeer laag Laag Zeer laag 
7 Voer, voedselresten, vleesproducten Med-Hoog Zeer laag Verw-laag Zeer hoog Laag-medium 
8 Teken, insecten Verw Verw Verw Zeer hoog Verw 
 

4.5.2 Onzekerheden en/of hiaten in data 

Van veel gebeurtenissen en kansen is weinig tot geen harde data beschikbaar. Daar waar het gaat om 
ongecontroleerde processen (bv. meenemen van voedselproducten voor eigen gebruik) is het ook heel 
moeilijk om hierover goede data te verzamelen. De frequentie waarmee de verschillende 
gebeurtenissen plaatsvinden kan van grote invloed zijn op de overall kans dat het komt tot introductie 
van het AVP-virus in Nederland. In de tabellen 5 t/m 8 is dit middels een inschatting van de 
onzekerheid aangegeven. Variabiliteit en onzekerheid over de aantallen (bv hoe vaak er nu werkelijk 
voedselproducten vanuit de besmette gebieden naar Nederland gebracht worden) zit hem daarbij weer 
vooral in de range van de geschatte kans (bv laag-medium). Vooral daar waar het gaat om kleine 
kansen en gebeurtenissen die zeldzaam zijn, kan de onzekerheid over de kans en de aantallen 
aanzienlijk zijn.  
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