
HOE GOED IS JOUW BEDRIJF BESCHERMD? 
VUL DE AVP-SCAN IN.
De Afrikaanse Varkenspest-preventiescan (AVP-scan) is een online tool die inzicht geeft in de externe en interne 
bioveiligheid op het bedrijf. Door het beantwoorden van maximaal elf vragen, krijgt u als varkenshouder snelle en 
gerichte feedback om de bioveiligheid te verhogen.

Na het invullen van de scan krijgt u bij de tips inzicht in de onderdelen die u nog kunt verbeteren, zodat de AVP-preventie 
optimaal is. Spoor de ‘lekken’ op en dicht ze! Zo houden we AVP buiten de deur.

Het Afrikaanse Varkenspest-virus kan op verschillende 
manieren het bedrijf binnengebracht worden, door 
zowel direct als indirect contact. Er zijn verschillende 
instrumenten om een bedrijf te ‘beschermen’ tegen 
AVP. Veel maatregelen heeft u al toegepast en zijn ook 
effectief tegen andere infectieziekten. 

Middelen die nog niet elk bedrijf toepast en zeker effectief 
zijn: 
•   Hygiënevoorzieningen zoals een plaats voor reiniging en 

desinfectie (R&O-plaats);
•  Douche met bedrijfseigen kleding en -schoeisel;  
•  Afscherming van gebouwen en erf door wild werend 

hekwerk.

De buitenvarkenshouderij is extra kwetsbaar voor 
AVP, gezien het grotere risico op passanten die 
etensresten achterlaten in de uitloop of varkens 
voeren met etensresten. Varkens die buiten lopen, 
maken gemakkelijker contact met wilde zwijnen. De 
hygiënemaatregelen en -voorzieningen zijn voor de 
buitenvarkenshouderij daarom van groot belang. 

Bij de buitenvarkenshouderij is er extra aandacht nodig 
voor: 
•   Adequate afrastering; deze bestaat uit dubbele 

afrastering om bijvoorbeeld snuit - snuit contact met 
wilde zwijnen te voorkomen;

•   Informatieborden voor de bewustwording van passanten;
•   Afspraken met jagers over betreden land en 

hygiënemaatregelen.

MEER INFO OP WWW.VITALEVARKENSHOUDERIJ.NL/AVPSCAN

AVP-PREVENTIESCAN VARKENS

VARKENSHOUDERIJ BUITENVARKENSHOUDERIJ

http://www.vitalevarkenshouderij.nl/avpscan


Blijf alert en neem verantwoordelijkheid
De Coalitie Vitale Varkenshouderij roept ondernemers en medewerkers in de sector in
Nederland op om het maximale te doen om te voorkomen dat het AVP-virus ons land
bereikt. Mocht het virus toch binnenkomen in Nederland, dan moeten we er samen
voor zorgen dat het snel wordt ontdekt, zich niet verder verspreidt, wordt geïsoleerd en
uitgeroeid. Maar AVP moet koste wat het kost buiten de grenzen worden gehouden. Er zijn 
gelukkig al veel Nederlandse varkensbedrijven met een goed niveau van bioveiligheid. Toch 
is het goed om je eigen protocollen door te lopen en de lekken te dichten om met z’n allen 
de meest optimale AVP-preventie na te streven. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid 
neemt, kunnen we er samen voor zorgen dat we AVP en andere bedreigende dierziekten 
buiten de deur houden! Kijk voor meer informatie op www.pov.nl

Inloggen

1 2 3 4

Vragen AVP-scan 
beantwoorden

ROUTEKAART

Resultaat AVP-scan  
bekijken

Tips bekijken en 
uitvoeren met 

eventueel advies 
van een adviseur

VUL DE AVP-PREVENTIESCAN IN OP 
WWW.VITALEVARKENSHOUDERIJ.NL/AVPSCAN

Onderstaande routekaart geeft weer welke stappen nodig zijn bij het invullen van de AVP-scan en 
het verder optimaliseren van de bescherming van uw bedrijf.

Cas den Boer, buitenvarkenshouder van 't Krulstaartje

'DOOR SAMEN DE SCAN UIT TE VOEREN EN ONS BEDRIJF HIEROP TE 

OPTIMALISEREN, KUNNEN WE DIERENLEED EN ECONOMISCHE  

SCHADE VOOR DE GEHELE VARKENSHOUDERIJ VOORKOMEN.'

Mark Vossen, varkenshouder en dagelijks bestuurder POV

'DE AVP-SCAN GEEFT MIJ INZICHT IN BEDRIJFSBLINDE EXTERNE 

BIOSECURITY. EEN SIMPELE STAP OM ALS SECTOR AVP BUITEN HET 

BEDRIJF TE HOUDEN.'

De AVP-preventiescan is in opdracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij ontwikkeld.

http://WWW.VITALEVARKENSHOUDERIJ.NL/AVPSCAN
https://www.pov.nl/actuele-themas/afrikaanse-varkenspest/3

