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Achtergrond en aanleiding

• Uit inspecties en casuïstiek blijkt het hygiënebesef op zorgboerderijen 
regelmatig onvoldoende te zijn

• Geen wettelijk toezicht op hygiëne aspecten
• Geen algemeen zicht op de knelpunten van de veterinaire gezondheid en 

bedrijfshygiëne op zorgboerderijen

Doel

Fase 1: Identificeren van knelpunten ten aanzien van diergezondheid, (bedrijfs)hygiëne en infectiepreventie op 
zorgboerderijen.

Fase 2: Inventariseren van behoeften van zorgboerderijen om de (kennis over) diergezondheid, (bedrijfs)hygiëne 
en infectiepreventie te verbeteren. 

Methode - Knelpuntenanalyse

• Literatuurstudie en inventarisatie GGD’en
• Analyse GD Keurmerk Zoönosen

Methode – Behoeftepeiling zorgboerderijen

• Individuele interviews bij eigenaren zorgboerderijen
• Interview federatie Landbouw & Zorg

Resultaten – Behoeftepeiling zorgboerderijen

• 31 telefonische interviews
• 80% aangesloten bij federatie
• meer respons afname interview door dierenarts 

i.t.t. onderzoeker GGD
• alle zorgboerderijen met audit door GGD HvB zijn 

tevreden over huidige informatievoorziening
• zonder GD Keurmerk Zoönosen en audit weten 

informatie moeilijk te vinden
• met keurmerk voelen zich vaker overladen
• behoefte hygiënetips 
• behoefte aan informatie over herkennen van 

zoönosen bij mens en dier
• informatie via fysieke middelen (video of 

flyer), via themadag of via training

• 16 artikelen geïncludeerd
• 11 GGD’en informatie aangeleverd

Knelpunten o.b.v. literatuur en inventarisatie:
• handen wassen
• (omgang met) vuile kleding
• voedselhygiëne
• direct diercontact
• kennistekort zoönosen en besmettingswegen
• knelpunten rondom reiniging en desinfectie
• geen ziekenboeg of quarantainestal

Knelpunten o.b.v. analyse GD Keurmerk Zoönosen:
• ongediertebestrijding
• toegang mestopslag en kadaverton
• preventie en bewaking van dierziekten

Resultaten - Knelpuntenanalyse

Vervolg: informatievideo, training zorgbegeleiders 
en organiseren themadag


