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1 Huisdieren in verpleeghuis en woonzorg-
centrum 

1.1 Inleiding 
Bij de beslissing om huisdieren in een verpleeghuis of een woonzorgcentrum toe te 
laten, spelen meerdere overwegingen een rol. Huisdieren kunnen een belangrijke 
sociale en soms therapeutische functie vervullen [1]. Een bijzondere plaats nemen de 
dieren in die een hulpfunctie hebben, zoals sociale honden (soho-honden). Tegenover 
de positieve kanten die er zijn aan het toelaten van huisdieren zijn er ook negatieve: 
mogelijke agressiviteit van honden en katten, bij sommige cliënten angst voor dieren, 
allergie en infectiegevaar. In verband met het mogelijke infectiegevaar adviseert de 
WIP alleen huisdieren toe te laten wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.  

1.2 Voorwaarden voor toelating van huisdieren in het verpleeghuis 
of het woonzorgcentrum 

 Binnen de instelling wordt een vaste medewerker aangewezen die belast is met het 
toezicht ten aanzien van (de verzorging van) huisdieren. 

 Na het verzorgen van dieren worden altijd de handen gewassen. 

 Huisdieren als “vaste bewoners” en bezoekers moeten vooraf worden 
gecontroleerd door de dierenarts, die een gezondheidsverklaring afgeeft. Ook 
moeten de huisdieren zijn gevaccineerd. 

 Honden en katten mogen niet komen in keukens, de behandelkamer en de 
medicijnenkamer. 

 Er moet een goede regeling zijn voor het uitlaten van een hond. 

 Kattenbakken moeten dagelijks worden schoongemaakt, waarna de handen moeten 
worden gereinigd.  

 Gekooide dieren mogen alleen (in de kooi) aanwezig zijn op de gang, in het 
dagverblijf (de huiskamer) of in de eigen kamers van de bewoners van het 
woonzorgcentrum. 

 Kooien voor knaagdieren worden minimaal twee maal per week schoongemaakt. 
Kooien voor vogels worden  schoongemaakt, in een frequentie die afhankelijk is 
van het aantal vogels dat in de kooi verblijft.  

 Een aquarium mag overal aanwezig zijn. Het schoonmaken van een aquarium 
moet geschieden volgens de gangbare normen voor een aquarium. Na afloop van 
het schoonmaken van het aquarium worden de handen en de armen gewassen. 

 Na het verzorgen van dieren en het schoonmaken van kattenbakken enz. moeten de 
handen worden gewassen. 

2 Huisdieren in de (thuis)zorg 

2.1 Eten en drinken geven aan huisdieren 
 Honden en katten krijgen geen rauw vlees te eten. 

 Geopende blikken voer dienen, goed afgesloten, in de koelkast te worden bewaard. 
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 Voer- en drinkbakken worden dagelijks gereinigd. 

2.2 Bak/mand/kooi/kom verschonen 
 Kattenbakken worden twee maal per week of in overleg met de cliënt 

schoongemaakt, waarna de handen moeten worden gereinigd.  

 Vogelkooien worden minimaal eenmaal per week gereinigd. Niet alleen de bodem, 
maar ook de zitstokken worden gereinigd.  

 Met een wond op de handen of onderarm wordt geen aquarium of terrarium 
schoongemaakt. 

2.3 Van ongedierte vrijhouden 
 Honden en katten worden zonodig behandeld met een anti-vlooienmiddel (volgens 

de gebruiksaanwijzing). 
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