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Aanwezigheid van dieren op uw evenement
Bent u van plan om dieren op uw evenement te houden? 
Let dan op de strengere hygiëne-eisen. Dieren kunnen 
allerlei ziekteverwekkers met zich meedragen zonder zelf 
ziek te zijn. Door het aaien en knuffelen van dieren worden 
ziekteverwekkers gemakkelijk overgebracht omdat er 
bijvoorbeeld stukjes voedsel of mest in de vacht blijft plakken. 
Infectieziekten die specifiek van dieren naar mensen worden 
overgedragen, heten zoönosen.

Gezonde dieren
Om medewerkers en bezoekers van uw evenement zo 
goed mogelijk tegen infectieziekten te beschermen, is het 
belangrijk dat dieren gezond zijn.
Neem de volgende maatregelen:

• Bespreek met de eigenaar hoe het zit met de gezondheid 
van de dieren:
• Hebben de dieren een dierenarts die minimaal twee keer 

per jaar de dieren onderzoekt?
• Zijn de dieren ingeënt met de benodigde vaccinaties? 

Let vooral bij geiten en schapen op of ze tegen de 
Q-koorts zijn gevaccineerd.

• Neem contact op met de dierenarts:
• vóórdat uw evenement plaatsvindt en bespreek de 

gezondheid van de dieren en actuele infectierisico’s;
• als dieren drachtig zijn en overleg bovendien of 

bezoekers bij geboortes aanwezig mogen zijn;
• als dieren ziek zijn of overlijden. Zorg dat werknemers 

beschermende kleding, een masker en handschoenen 
dragen en laat bezoekers niet bij zieke dieren komen.

Specifieke regels voor vogels
Vogels kunnen bacteriën en virussen bij zich dragen zonder 
dat ze er zelf op dat moment klachten van hebben. Een 
voorbeeld is de Chlamydophila Psittaci, die bij mensen 
psittacose (papegaaienziekte) kan veroorzaken. Dit is een 
ernstige longontsteking. Vogels kunnen door stress meer 
bacteriën uitscheiden. Via verstoffing of direct contact 
(aanraken) worden deze bacteriën verspreid en kunnen ze 
ingeademd worden. Jaarlijks worden mensen met psittacose 
in verband gebracht met een vogeltentoonstelling. Ook 
Newcastle Disease (pseudovogelpest) kan bij siervogels 
voorkomen. Dit is een virusziekte die bij mensen beperkte 
klachten kan geven (oogontsteking), maar bij vogels tot 
sterfte kan leiden.
Bij het houden van een vogeltentoonstelling zijn maatregelen 
noodzakelijk om besmetting van mensen, maar ook van vogel 
op vogel zoveel mogelijk te voorkomen.

Maatregelen bij aanwezigheid van dieren:
• Laat alleen gezonde dieren toe op de tentoonstelling. 

Dieren moeten schoon zijn. Indien een dier ziek wordt, 
deze meteen afzonderen van het publiek. Meld de 
organisator van het evenement als een dier tijdens of kort 
na de tentoonstelling ziek wordt.

• Zorg voor handenwasgelegenheid, waar bezoekers en 
eigenaren na contact met dieren de handen kunnen 
wassen.

• Zorg dat de ruimte waar de dieren zijn, goed schoon te 
houden is en met voldoende ventilatiemogelijkheden.

• Voorkom verspreiding van stof.
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• Verwijder dagelijks mest, strooisel en voerresten. Reinig 
de ruimten waar de dieren zijn regelmatig. Na afloop moet 
de ruimte (vloeren, oppervlakten en wanden) grondig 
gereinigd worden (stofvrij).

• Informeer bezoekers over de maatregelen, de noodzaak 
van handen wassen na contact met de dieren en over 
risico’s van infectieziekten.

Voor meer informatie:
• Keurmerk kinderboerderijen. 

U vindt deze informatie op de website van de Vereniging 
Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland

• Checklist kinderboerderijen – Landelijk centrum voor 
Hygiëne en Veiligheid 2017

Voor het melden van infectieziekten kunt u bellen naar
076 - 528 282 00 (GGD West-Brabant) of
0900 - 463 64 43 (GGD Hart voor Brabant).
http://www.ggdhvb.nl/Themas/Infectieziekten/
Meldingsplicht
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