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Aanleiding

• Casuïstiek

• Veel verschillende projecten/ onderzoeken geweest 

Methode

Doel: In oktober 2018 is bekend welke knelpunten er zijn 
t.a.v. diergezondheid, (bedrijfs)hygiëne en infectiepreventie 
op zorgboerderijen en is duidelijk hoe de kennis hierover 
van de eigenaren en begeleiders te vergroten. 

• Literatuurstudie & inventarisatie GGD’en

• Analyse zoönosen keurmerk GD

• Behoeftepeiling bij zorgboerderijen

• Interviews met de federatie Landbouw en Zorg en 
gemeenten



Zoonoses AND hygiene last 10 years = 
64 resultaten

zoonoses hygiene "care farms" OR 
"public farms" OR "petting farms" OR 
"care related farms" OR "open farms"                
period 2008-2018 = 212 resultaten. 

Zorgboerderij hygiëne zoönose GGD 
NVWA = 414 resultaten, waarvan 70 
doorgenomen. 



• 25 GGD’en
• Voeren jullie inspecties/audits bij zorgboerderijen (of 

kinderboerderijen met zorgtaken) uit in de regio of hebben jullie 
dit in de afgelopen 10 jaar gedaan? 

• Hebben jullie projecten of onderzoeken in de afgelopen 10 jaar 
gedaan rondom hygiëne op zorgboerderijen (of kinderboerderijen 
met zorgtaken)? 

• 23x reactie 
• Informatie voor de knelpuntenanalyse van 11 GGD’en

• Enkele GGD’en alleen audits i.h.k.v. WMO inspecties



6 hoofdthema’s: handen wassen, transmissiewegen, 
voorlichting over risico’s, mest, reiniging en desinfectie en 
gezondheidsbeleid

• Handen wassen (handenwasgelegenheid niet compleet of 

toegankelijk, verkeerde moment handen wassen, voorlichting/ kennis 
afwezig)

• Kleding (omgang met vuile kleding)

• Voedsel hygiëne (niet werken volgens hygiënecode, nuttigen rauwe 

producten)

• Direct diercontact (met zieke dieren, geen bijtprotocol) 

• Kennistekort zoönosen + besmettingswegen/ geen 
voorlichtingsmaterialen

• Toegang mestopslag/ kadaverton

• Knelpunten rondom reiniging en desinfectie



• Jaar: 2017

• 705 locaties met zorgfunctie: 
• 475 schepen/geiten, 

• 332 runderen, 

• 518 paarden, 

• 287 varkens, 

• 570 pluimvee

• Gemiddelde score is 92%

Grootste knelpunten algemene deel:

• Contact tussen diersoorten: 64%

• Geen of onvoldoende ongediertebestrijding: 20%

• Toegang van publiek tot mestopslag of kadaverton: 20%



10-19% scoorden slecht op: info voor bezoekers, dieren van 
buitenaf die zonder toezicht het terrein opkomen, geen 
aparte stal voor zieke dieren of quarantainestal

Dierspecifieke deel

• Niet uitvoeren van diagnostiek (bijvoorbeeld aviaire 
influenza bij pluimvee, of MRSA bij varkens) of 
vaccinaties (bijvoorbeeld vlekziekte en influenza varkens, 
influenza bij paard)

• Niet deelnemen aan bewakingsprogramma’s (bijvoorbeeld 
CL bij geiten, en Salmonella, Leptospirose en Paratbc bij 
runderen) 



Uitvoering door onderzoeksmedewerker GGD HvB en dierenarts 
GGD RU

GGD HvB

17 interviews

• 71% is tevreden met informatievoorziening

• Alle zorgboerderijen waarbij audit is geweest zijn tevreden

• 47% wil meer informatie via brochure

• 24% wil meer informatie over zoönosen

• 24% heeft geen zoönosenkeurmerk

• 23% met keurmerk voelt zich overladen met informatie



GGD RU

14 interviews

• 50% is tevreden met informatievoorziening

• 71% wil duidelijke info over veelvoorkomende zoönosen
en verschijnselen bij mens en dier

• 57% willen training over zoönosen en hygiëne voor 
zichzelf en begeleiders

• 38% heeft geen zoönose keurmerk



Gesprek directeur en ontwikkelaar kwaliteitswaarborg van 
de federatie landbouw en zorg

• 80% van de zorgboerderijen is aangesloten bij de 
federatie landbouw en zorg

• Kwaliteitshandboek bevat 80 pagina’s

• Geven aan dat een kort filmpje voor hun kennisbank een 
goede aanvulling zou zijn 

• Federatie staat open voor verdere samenwerking

Interviews met zorginkopers gemeenten (WMO)

• Geven aan dat hygiëne goed wordt gecontroleerd, echter 
(bijna) niet in checklists opgenomen

• Gemeenten hanteren het hebben van een keurmerk niet 
als specifieke voorwaarde



Er zijn verschillende knelpunten vastgesteld t.a.v. 
diergezondheid, (bedrijfs)hygiëne en infectiepreventie. De 
zorgboeren en federatie hebben ideeën om dit aan te 
pakken

Vervolgproject:

• Het ontwikkelen en verspreiden van een animatiefilm

• Het organiseren van een landelijke ‘One health’ themadag 
voor eigenaren en begeleiders van zorgboerderijen

• Herzien en aanvullen van de hygiënerichtlijnen voor 
zorgboerderijen

• Evaluatie van de ontwikkelde producten



• Eindrapportage voor RAC 

• Artikel voor Infectieziekten Bulletin

• Aanpassingen in GD keurmerk zoönosen (o.a. op basis 
van dit onderzoek)

• Poster Transmissiedag in maart



Met dank aan alle projectleden

Vragen?


