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Voorwoord  
 
Dit rapport is geschreven ter afronding van een onderzoekstage diergeneeskunde vanuit de 
onderzoeksgroep bedrijfsdiergeneeskunde van het Departement Geneeskunde van 
Gezelschapsdieren aan de Universiteit Utrecht. Dit rapport is een van de eerste op het gebied 
van veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel en is onder andere bedoeld om aandacht 
te geven aan shelter medicine en de mogelijkheden voor veterinaire bedrijfsbegeleiding in het 
dierenasiel te onderzoeken.  
 
Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers van Dierenopvang Rotterdam, de medewerkers van 
IRAS/VPH, in het speciaal A.E. Eggenkamp en E.C. Keessen voor hun hulp bij het 
verwerken van de monsters en naar alle personen die mij informatie hebben verleend met 
betrekking tot het onderwerp. Daarnaast wil ik mijn begeleiders drs J. de Gier en Dr. H. 
Hogeveen graag bedanken voor hun begeleiding tijdens deze onderzoekstage.  
 
Merel Rooijmans,  
 
Utrecht, December 2008  
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1.0 Inleiding  

1.1 Introductie  
In Nederland zijn er alleen al 85 asielen die samenwerken met de dierenbescherming, 
daarnaast zijn er nog vele andere dierenasielen zoals de poezenboot in Amsterdam. Er is geen 
blauwdruk van hoe een asiel gerund dient te worden. Eén van de weinige uitgangspunten is 
het honden- en kattenbesluit (HKB-’99)1. Elk dierenasiel wordt dan ook op haar eigen manier 
gerund. Asielen zijn doorgaans voornamelijk afhankelijk van donaties en vrijwilligers die 
helpen bij de dagelijkse werkzaamheden. Mede doordat van vrijwilligers niet verwacht wordt 
dat zij een opleiding hebben met betrekking tot het houden van dieren, vormt deze groep een 
grote managementuitdaging voor een asiel (Hurley, 2005). Een ander (management)probleem 
waarmee alle dierenasielen te maken hebben is de bestrijding van infectieziektes als 
niesziekte, kennelhoest en schimmelinfecties (Foley et al. 2004 en Bannasch et al. 2005). 
Door de grote in- en uitloop van dieren en mensen in een dierenasiel is het zeer moeilijk om 
infectieuze ziektes adequaat te bestrijden. Er is in Nederland geen standaard aanpak voor de 
bestrijding van infectieziektes in dierenasielen. Als onderdeel van de bestrijding van 
dergelijke ziektes heeft elk asiel dan ook haar eigen hygiënebeleid en reinigings- en 
desinfectieplan. Niet elke aanpak om een dierenasiel te managen, en de problemen daarbij op 
te lossen zal even effectief en efficiënt zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat problemen in het 
dierenasiel niet of onnodig traag worden opgelost. Het zou daarom goed zijn om meer 
structuur te brengen in het management van een dierenasiel zodat de effectiviteit en de 
efficiëntie ervan verbeterd wordt. Dit is ook de wens van de directeur van dierenopvang 
Rijmond, Henk Beugeling, die de initiator is van dit onderzoek.  
He 

1.2 Vraagstelling en deelvragen  
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de belangrijkste managementgebieden 
en bijbehorende problemen van een dierenasiel zodat inzicht kan worden verkregen in de 
mogelijke bijdrage die veterinaire bedrijfsbegeleiding kan leveren aan een dierenasiel. 
Daarnaast is het doel door middel van bedrijfsbegeleiding meer structuur aan te brengen in 
één van de managementgebieden van dierenopvang Rotterdam.  
 
Voor dit onderzoek zijn de onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd: 
  
 Onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn de belangrijkste managementgebieden van een dierenasiel? 

 
2. Op welke manier kan veterinaire bedrijfsbegeleiding een bijdrage leveren aan het 

dierenasiel? 

 
3. Op welke manier kan veterinaire bedrijfsbegeleiding een positieve bijdrage leveren  

aan dierenopvang Rotterdam? 

                                                
1https://www1.hetlnvloket.nl/pls/portal30/docs/FOLDER/LNV_LOKET_US/LNV_FRONTEND_PUB
LIEK/FLDR_DL/FLDR_DL_HKB_010/3377.PDF+HKB+BESLUIT.PDF 
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1.3 Methoden 
 
De literatuur met betrekking tot veterinaire bedrijfsbegeleiding in dierenasiels is zeer beperkt. 
Het onderzoek is dan ook voor het grootse gedeelte explorerend. De omvang en tijdslimiet 
van het onderzoek in acht genomen, is er is voor gekozen om naast literatuuronderzoek naar 
veterinaire bedrijfsbegeleiding en management in een dierenasiel, de aandacht specifiek te 
richten op één dierenasiel. Op deze manier kan door middel van observatie, interviews en 
participatie aan de dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk kwalitatieve data  worden 
verkregen (van de Velde et al., 2004).  De meeste data om de onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden zal verzameld worden in dierenopvang Rotterdam, daarnaast wordt er een 
bezoek gebracht aan dierenasiel Den Haag en dierenopvang Krimpen aan den IJssel, deze 
laatste is onderdeel van dezelfde stichting als Dierenopvang Rotterdam.  

Dierenopvang Rotterdam wordt gebruikt als 'proeftuin' om een exploratie te doen naar de 
mogelijkheden van veterinaire bedrijfsbegeleiding in een dierenasiel. Door het verzamelen 
van data, te praten met medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, te observeren, monsters te 
nemen en zelf mee te werken in het dierenasiel wordt een beeld gevormd van dierenasiel 
Rotterdam. Deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd met behulp van een SWOT-
analyse op basis waarvan de belangrijkste verbeterpunten voor dierenopvang 
Rotterdam worden gedefinieerd. Op basis van de verbeterpunten wordt vervolgens 
bedrijfsbegeleiding geven. Aangezien dit onderzoek beperkt is tot de duur van 3 maanden is 
de keuze voor het onderwerp van bedrijfsbegeleiding al bij de start van dit onderzoek gemaakt 
zodat de geboden oplossingen ook geïmplementeerd en geëvalueerd kunnen worden. 

1.4 Opbouw  
 
Als eerste zal in hoofdstuk 2 door middel van een kleine literatuurstudie antwoord worden 
verkregen op de eerste onderzoeksvraag. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens wederom via een 
literatuurstudie antwoord verkregen op de tweede onderzoeksvraag. In hoofdstuk 4 volgt 
daarna een concreter deel waarin antwoord op de derde onderzoeksvraag wordt verkregen 
door middel van een SWOT- analyse en onderzoek naar geschikte reinigings- en 
desinfectieprotocollen. De conclusie in hoofdstuk 5 geeft een beknopte samenvatting op de 
antwoorden van de verschillende onderzoeksvragen ook worden er suggesties gedaan voor 
vervolg onderzoek. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte nog een kritische kanttekening bij het 
onderzoek geplaatst door middel van een discussie. Om geen afbreuk te doen aan de 
leesbaarheid van dit rapport is er voor gekozen de SWOT-analyse en bijbehorend advies met 
als bijlage de plattegrond van dierenopvang Rijnmond, de protocollen, de beschrijving van de 
monsternamen en de enquête als bijlagen op te nemen. 

1.5 definities 
 
Bedrijfsdiergeneeskunde: Citaat van dr. A. van Nes uit de syllabus bedrijfsdiergeneeskunde 
2007-2008, faculteit diergeneeskunde: 
 
 “De bedrijfsdiergeneeskunde is de discipline die zich richt op het gebied van gezondheid, 

(re-)productiviteit en welzijn van bedrijfsmatig gehouden (landbouw)huisdieren met als 

doel optimalisering van de gezondheid van de dieren en een optimalisering van 

bedrijfsresultaten door middel van veterinaire zorg, zowel curatief alsook preventief en 

management- gerichte maatregelen en adviezen”  
 
Bedrijfsbegeleiding: Bedrijfsbegeleiding, ook bedrijfsanalyse- en advisering genoemd, is de 
praktische uitvoering van de bedrijfsdiergeneeskunde (van Nes, 2007) 
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 2.0 Managementgebieden in het dierenasiel 
 
In dit hoofdstuk wordt door middel van literatuuronderzoek antwoord gegeven op de 
onderzoeksvraag: Wat zijn de belangrijkste managementgebieden van een dierenasiel?  

2.1 Het dierenasiel als stichting 
Net als de meeste organisaties heeft een dierenasiel te maken met de managementgebieden 
financiën, personeel en organisatie (p&o), marketing, public relations (PR), ICT en inkoop. 
Daarnaast zijn er nog andere managementgebieden van belang voor een dierenasiel die te 
maken hebben met het feit dat het een non-profit organisatie is. Dit is van invloed op de 
rechtsvorm. Vereniging en stichting zijn de meeste geschikte rechtsvorm voor non-profit 
organisaties (Dijk et al., 2007). Een dierenasiel is dan doorgaans ook in de vorm van een 
stichting opgezet. Dit betekent onder andere dat het dierenasiel strategieën moet maken op het 
gebied van fondsenwerving en een donateurbeleid (Kaplan, 2001). Ook is de missie die een 
non-profit organisatie heeft en uitdraagt naar de maatschappij van groot belang voor de 
organisatie, aangezien ze op basis hiervan fondsen werft. Volgens Kaplan (2001) is de missie 
van een non-profit organisatie de drijfveer voor de strategie van de organisatie in tegen 
stelling tot for profit organisaties waar de financiële of aandeelhouderbelangen het 
belangrijkste zijn. Stichtingen en dus dierenasielen zijn daarnaast onlosmakelijk verbonden 
met vrijwilligers. Een dierenasiel is doorgaans voor de verzorging van de dieren zeer 
afhankelijk van vrijwilligers. Zoals reeds in de introductie vermeld vormt het inzetten van 
vrijwilligers vaak een grote managementuitdaging voor een dierenasiel (Hurley, 2005).  

2.2. Specifieke managementgebieden in het dierenasiel  
Dierenasielen nemen de waardevolle taak op zich van de opname van zwerf-, 
verwaarloosde en gewonde dieren en dieren die zijn afgestaan en bieden deze 
dieren een kans op adoptie (Hennesy et al, 2002). Het adoptiebeleid en het 
opnamebeleid zijn dan ook belangrijke managementgebieden voor een dierenasiel. 
Een dierenasiel in Nederland kan een vanuit de gemeente gedelegeerde wettelijke 
verplichting hebben zwerfdieren op te nemen, voor afstand dieren kan men echter 
een tijdelijke opname stop instellen bij overbezetting. De wetenschappelijke literatuur 
is zeer beperkt op het gebied van management in het dierenasiel. Wel is er over een aantal 
asielgerelateerde onderwerpen veel onderzoek gedaan, waaruit kan worden afgeleid dat ook 
dit belangrijke onderwerpen zijn om rekening mee te houden bij het managen van een 
dierenasiel. Daarnaast biedt het boek van Miller et al. (2004) een goed overzicht van de 
belangrijkste onderwerpen waarmee men als asieldierenarts en beheerder van een dierenasiel 
rekening dient te houden. Naast het adoptie- en opnamebeleid zijn ook onderstaande 
onderwerpen belangrijke managementgebieden voor een dierenasiel: 
 
� Risicomanagement 
Werknemers en het publiek lopen risico op verschillende gevaren in het dierenasiel. Het is de 
taak van de werkgever haar werknemers te beschermen tegen deze potentiële gevaren2. 
Doordat er gewerkt wordt met levende dieren vormen bijt- en krabincidenten een reëel risico. 
Dit kan zowel pijnlijke verwondingen als een infectie opleveren. Ook op andere manieren 
loopt men in het dierenasiel de kans een zoönose3 op te lopen (Foley, 2004). Een dierenasiel 
heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid de gemeenschap te beschermen tegen 
potentiële zoönosen verspreid door dieren in het asiel of in pleeggezinnen. Het preventieve 
gezondheidsbeleid moet daarom niet alleen gericht zijn op het voorkómen van ziekte bij de 
dieren, maar ook op het beperken van het zoönose gevaar (Newburry et al., 2006). Een 
beschrijving van de meest voorkomende zoönosen in het dierenasiel en de bijbehorende 
symptomen is te vinden in de bijlage (p.90). Naast het zoönose risico brengt ook de dagelijkse 

                                                
2 Artikel 3 arbeidsomstandigheden wet 
3 Zoönose: infectieuze ziekte die van een dier op een mens kan overgaan 
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reiniging en desinfectie (R&D) in het dierenasiel gezondheidsgevaren met zich mee. Niet 
alleen kan bijvoorbeeld het grit van kattenbakken stoffen, ook kan het gebruik van 
desinfectantia schadelijk zijn voor de gezondheid indien niet correct gebruikt. 
 
� Zwerfdierenbeleid 
Een belangrijke taak van een dierenasiel is het verkleinen van de populatie zwerfdieren, in 
Nederland voornamelijk zwerfkatten. Dierenasielen in Nederland hanteren verschillende 
manieren om met zwerfkatten om te gaan. Zwerfkatten veroorzaken overlast en kunnen 
gevaar opleveren voor de volksgezondheid aangezien zij verschillende zoönosen kunnen 
overbrengen. Daarnaast vormen ze een belangrijk reservoir voor huiskatten (Andersen et al. 
2004). Verwilderde katten zijn vaak niet meer te socialiseren en daardoor niet adopteerbaar en 
worden geuthanaseerd of geneutraliseerd en weer uitgezet (Andersen et al., 2004; Levy, 
2004). Het is aan het dierenasiel of de bijbehorende overkoepelende organisatie om hier een 
keuze in te maken.  
 
� Gebouwbeheer en Huisvesting  
Er zijn maar weinig dierenasielen gevestigd in een efficiënt en effectief gebouw. Ook bij 
nieuwbouw worden vaak onhandige keuzes gemaakt bij indeling en gebruik van materialen 
(Johnson, 2004). Elk gebouw heeft een op maat gemaakt onderhoud nodig om het in een 
goede conditie en volledig functioneel te houden. Veiligheid, comfort en een gezonde 
omgeving voor mens en dier zijn belangrijke doelen om te bereiken bij de huisvesting. 
Belangrijke keuzes die moeten worden gemaakt bij nieuw- of verbouw zijn het type vloer, 
muren en de plafonds. Ook is het noodzakelijk rekening te houden met verlichting, geluid en 
ventilatie (Johnson, 2004). Daarnaast zijn er een groot aantal verschillende type dierverblijven 
waar een dierenasiel uit kan kiezen. Het type verblijf waarvoor gekozen wordt is met name 
afhankelijk van de behoeftes van het diersoort, maar praktische zaken, zoals reinigingsgemak 
zijn ook zeer belangrijk bij de keuze. Bij ver- of nieuwbouw verdient de indeling van de 
ruimtes grote prioriteit aangezien dit voor een belangrijk deel bij kan dragen aan een 
effectieve en efficiënte werkomgeving (Johnson, 2004). De plattegrond van het asiel en 
daaruit voortvloeiend de looplijnen en groepsvorming van opgenomen dieren is daarbij van 
groot belang. Zo kan een dierenasiel er bijvoorbeeld voor kiezen om via een all-in all out 
systeem te werken wat in de veehouderij ook frequent wordt toegepast om de kans op 
infectieziektes te verkleinen.  
 
� Hygiëne en reiniging en desinfectie 
Reiniging en desinfectie (R&D) is een belangrijke maatregel om ziekteverspreiding in het 
dierenasiel te voorkomen (Miller et al, 2004; Hurley). Afhankelijk van de turnover rate van 
dieren in het asiel en de gezondheidstatus van een populatie moet vaker of minder vaak 
gedesinfecteerd worden (Gilman, 2004). De manier van R&D en de middelen die hiervoor 
gebruikt worden is afhankelijk van het soort hokken en het soort materialen dat gebruikt 
wordt in het dierenasiel (Gilman, 2004). Naast R&D van de hokken is het ook belangrijk om 
de omgeving van het asiel schoon te houden. Niet alleen moet ongedierte adequaat worden 
bestreden ook is ventilatie erg belangrijk. Zonder een goede ventilatie wordt het doel van 
R&D: het reduceren van het infectierisico, niet of onvoldoende bereikt. Een slechte ventilatie 
en een hoge luchtvochtigheid vergroten de kans op ziekte doordat het aantal pathogenen in de 
omgeving toeneemt en de luchtwegen van dier en mens geïrriteerd raken (Lawson et al, 
2005). Een goede ventilatie is dan ook noodzakelijk voor een gezonde en prettige omgeving 
voor zowel de dieren als de medewerkers (Miller, 2004 en Gilman, 2004).  

 
� Dierenmishandeling en verwaarlozing 

Een dierenasiel ontvangt van verschillende bronnen haar dieren, ook worden er verwaarloosde 
dieren en slachtoffers van dierenmishandeling het asiel binnengebracht worden. Er zijn 
asielen die dierenmishandeling actief onderzoeken indien er een verwaarloosd of mishandeld 
dier wordt binnengebracht. Dit betekend niet alleen een emotionele druk op het personeel,  
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ook is kennis van de wet op dit gebied essentieel. Daarnaast kan het in verband met eventuele 
vervolging belangrijk zijn om bewijs te verzamelen van dierenmishandeling (Patronek, 2004). 
� Euthanasiebeleid 
Een zeer controversieel en lastig onderwerp in de asielwereld. Per dierenasiel kan het 
euthanasiebeleid verschillen. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer no-kill shelters, hier worden 
geen adopteerbare dieren geuthanaseerd (Miller, 2004). Daarnaast moet elk dierenasiel 
bepalen waar bij zieke, zoals een wond, diabetes of bijvoorbeeld een infectieuze ziekte als een 
schimmelinfectie, de grens ligt van behandeling of euthanasie. Dit zijn lastige keuzes om te 
maken. Voor veel personeel van het dierenasiel is euthanasie dan ook vaak een emotionele en 
stressvolle aangelegenheid (Sinclair, 2004). Naast de euthanasie zelf is het dierenasiel ook 
verantwoordelijk voor de afvoer van de geuthanaseerde dieren (Sinclair, 2004).  
 
� Voeding 
Voeding van de dieren is een belangrijk onderdeel van de zorg in het dierenasiel. Er moet niet 
alleen een keuze gemaakt worden welk voer men inkoopt, ook is het belangrijk om te zorgen 
dat elk dier dagelijks de juiste hoeveelheid nutriënten binnen krijgt (Case et al, 2004). 
Daarnaast kan men voer als hulpmiddel gebruiken om verveling tegen te gaan bij de dieren.  
 
� Neutralisatiebeleid 
Ook het neutralisatiebeleid is een belangrijk managementgebied voor een dierenasiel. Een 
dierenasiel moet ten eerste beslissen welke dieren zij laat neutraliseren. Katten worden vaker 
geneutraliseerd dan honden, en poezen en teven worden weer vaker geneutraliseerd dan katers 
en reuen (Manning et al, 1992). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat seksueel intacte 
dieren een grotere kans hebben om bij het dierenasiel te worden achtergelaten (Root Kustritz, 
2007). Daarnaast moet er een keuze gemaakt worden op welke leeftijd de neutralisatie 
plaatsvindt. De meeste dierenartsen neutraliseren honden en katten op een leeftijd van 6-9 
maanden (Root Kustritz , 2007). Dierenasielen laten eigenaren vaak vooruit betalen voor een 
neutralisatie op latere leeftijd, de nakoming van dergelijke neutralisatiecontracten blijkt echter 
meestal kleiner dan 60% te zijn (Alexander et al, 1994 en Eno et al, 1993). Voor een 
dierenasiel kan het daarnaast gunstig zijn dieren vroeger te neutraliseren aangezien niet 
geneutraliseerde adoptiedieren ongewenste nestjes kunnen voortbrengen.  Prepuberale 
neutralisatie kan dan ook een belangrijke tool zijn om een overmatig grote zwerfdierpopulatie 
tegen te gaan (Howe, 2000). Er zijn echter ook diverse onderzoeken die de mogelijke nadelen 
op het gebied van groei, gedrag, incontinentie of gewicht van het jong geneutraliseerde dier 
benoemen. Ook de kosten spelen een rol in het gekozen neutralisatiebeleid.  
 
� Veterinaire zorg  
Veterinaire zorg omvat zowel alle curatieve als de preventieve zorg in het dierenasiel. Naast 
het behandelen van individuele dieren voor een bepaalde aandoening is het ook belangrijk om 
een gezondheidsbeleid op populatie niveau te ontwikkelen. Hiervoor is het noodzakelijk 
relevante data bij te houden om de grootte van problemen en het resultaat van een interventie 
te kunnen meten (Hurley, 2004). Het managen van infectieuze ziektes in een dierenasiel is een 
zeer uitdagende taak (Hurley, 2005). De belangrijkste infectieuze ziektes waar men in een 
dierenasiel mee te maken heeft en die van invloed zijn op het veterinaire zorgbeleid zijn voor 
de kattenpopulatie voornamelijk de pathogenen die middels een bovenste luchtweg infectie  
“niesziekte” veroorzaken. Feline calicivirus, bordetella bronchiseptica, feline herpes virus en  
chlamydophila felis kunnen een rol spelen bij niesziekte (Hurley, 2005; Foley et al., 2004). 
Niesziekte vormt naast een schimmelinfectie de meest voorkomende infectieziekte in het 
dierenasiel en is daardoor een grote management uitdaging. Beide ziektes zijn doorgaans niet 
levensbedreigend voor het individuele dier, maar deze dieren vormen wel een bedreiging voor 
de gezonde populatie in het asiel (Miller, 2004). Daarnaast komen verschillende 
gastrointestinale ziektes als panleukopenie en verschillende parasitaire infecties relatief 
frequent voor bij asielkatten (Hurley, 2005; Foley et al., 2004).  
 Voor honden is kennelhoest één van de belangrijkste infectieuze ziektes. Dit is een 
acute, besmettelijke ziekte die de larynx, bronchiën en soms de nasale mucosa en de onderste 
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luchtwegen aantast (Appel et al, 1987). Kennelhoest kan door verschillende pathogenen 
veroorzaakt worden. Zowel bordetella bronchiseptica als mycoplasma spp, het canine adeno 
virus-2 (CAV) en het canine parainfluenza virus kunnen een rol spelen bij kennelhoest (Foley 
et al, 2004 en Buonavoglia, 2007). Naast kennelhoest is ook het managen van andere 
infectieuze ziektes van asielhonden als parvo, hondenziekte en verschillende parasitaire 
infecties van groot belang (Foley et al, 2004 en Sokolow et al, 2005).  
 
� Gedrag en agressieve dierenbeleid 
Ook het managen van een beleid voor gedrag blijkt belangrijk voor een dierenasiel. Buiten het 
belang van een agressieve dierenbeleid is beleid op het gebied van gedrag in het algemeen 
belangrijk aangezien de onvoorspelbare en oncontroleerbare omgeving in het asiel stress kan 
veroorzaken bij de dieren. Dit verlaagt niet alleen het welzijn van de dieren maar is ook van 
invloed op de adoptiekans (Hennesy, 2002; McCobb et al., 2005). Voor katten geldt dat het 
reduceren van stress hoogstwaarschijnlijk zowel de hanteerbaarheid als het welzijn van katten 
zal verbeteren (McCobb et al., 2005). Indien katten beter benaderbaar en hanteerbaar zijn 
wordt de adoptiekans groter. Ook heeft het verlagen van stress wellicht positieve invloed op 
het post-adoptiegedrag van katten (McCobb et al., 2005).  
 Door middel van gedragstraining kan de adoptiekans van een hond verhoogd worden 
(Tuber et al, 1999). Bij het managen van de adoptie is het van belang om de nieuwe eigenaar 
voor te lichten over de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen en de maatregelen die 
hiertegen het beste genomen kunnen worden. Het volgen van een gedragscursus door 
hondeneigenaren is daarnaast geassocieerd met een zeer verlaagde kans dat dieren (opnieuw) 
worden afgestaan aan een dierenasiel (Patronek, 1996).  
 
� Pleegzorg 
Veel dierenasielen maken gebruik van pleeggezinnen om jonge dieren, wezen of gewonde 
dieren buiten het dierenasiel te houden aangezien hier de infectiedruk veel hoger is (Sinclair, 
2004). Het is niet alleen belangrijk om een selectie te maken in de dieren die tijdelijk naar een 
pleeggezin gaan, ook moet het pleeggezin zelf zorgvuldig worden uitgekozen. Daarnaast is 
een goede begeleiding van het pleeggezin en monitoring van de dieren nodig. Pleegzorg is 
een belangrijk onderdeel om te managen in het dierenasiel aangezien foster care ‘burnout’ 
vaak voorkomt indien pleegzorg slecht of ongestructureerd gemanaged wordt door een 
dierenasiel (Sinclair, 2004).  
 
� Nevenfuncties van een dierenasiel  

Naast de core business van een dierenasiel, namelijk het opvangen en adopteren van zwerf-, 
afstand- of in beslag genomen dieren hebben sommige dierenasielen nog nevenfuncties zoals 
een pension, trimsalon of dierenkliniek. Deze nevenfuncties brengen ieder weer hun eigen 
managementgebieden met zich mee, maar zullen in dit rapport niet verder besproken worden. 
 

2.3 Conclusie  
De specifieke managementgebieden van een dierenasiel zijn afhankelijk van de doelen van 
het dierenasiel, het soort dieren dat wordt opgevangen en eventuele nevenfuncties als een 
pension of dierenkliniek. Wel zijn er naast de managementgebieden financiën, p&o, PR, IT, 
inkoop, het vrijwilligersbeleid en fondsenwerving een aantal specifieke managementgebieden 
te noemen die voor de meeste dierenasielen van toepassing zijn: 
� Opnamebeleid 
� Adoptiebeleid 
� Veterinaire zorg  
� Risicomanagement 
� Euthanasiebeleid 
� Vrijwilligersbeleid 
� Gedrag/agressieve dierenbeleid 

� Zwerfdierenbeleid 
� Pleegzorg 
� Dierenmishandeling en 

verwaarlozing 
� Hygiëne en reiniging en desinfectie 
� Gebouwbeheer en huisvesting van 

dieren 
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� Voeding 

3.0 Veterinaire bedrijfbegeleiding in het dierenasiel 

 

Bedrijfsdiergeneeskunde en daarmee bedrijfsbegeleiding als de praktische uitvoering van 
bedrijfdiergeneeskunde is voornamelijk gericht op de landbouwhuisdieren (LBH-) sector. Dit 
is mede af te leiden uit het citaat van dr. A. van Nes uit de diergeneeskundesyllabus voor 
bedrijfsdiergeneeskunde waar landbouwhuisdieren expliciet in het citaat worden vermeld: 
 
 “De bedrijfsdiergeneeskunde is de discipline die zich richt op het gebied van gezondheid, 

(re-)productiviteit en welzijn van bedrijfsmatig gehouden (landbouw)huisdieren met als 

doel optimalisering van de gezondheid van de dieren en een optimalisering van 

bedrijfsresultaten door middel van veterinaire zorg, zowel curatief alsook preventief en 

management- gerichte maatregelen en adviezen”  

3.1 Bedrijfsdiergeneeskunde in de belangstelling 
 
Er zijn vele boeken en artikelen gewijd aan bedrijfsbegeleiding op het gebied van de LHD-
sector. Daarbij zijn er ook protocollen om managementproblemen aan te pakken beschikbaar 
voor verschillende onderwerpen (Brand et al. 1996). Ook voor de paardensector is veterinaire 
bedrijfsbegeleiding geen nieuw onderwerp. In 1981 is er door Lubbers (1981) al een scriptie 
geschreven over bedrijfsbegeleiding op manages in Nederland. In de gezelschapsdieren (GD-) 
sector speelt bedrijfsbegeleiding door dierenartsen echter nog een zeer ondergeschikte rol. In 
het dierenasiel komt de dierenarts doorgaans alleen om de brandjes te blussen, maar aan 
preventie wordt weinig aandacht besteed. Indien een dierenarts alleen komt voor incidentele 
bezoeken kan nooit de hele dynamiek van een dierenasiel worden meegenomen in een 
eventueel advies. Voor een goed en effectief advies lijkt kennis van het dierenasiel en van alle 
verschillende managementaspecten onontbeerlijk te zijn (Miller, 2004). Een aantal 
dierenasielen zoals dierenopvang Rijnmond is begonnen om dierenartsen in vaste dienst te 
nemen. Dit kan naast economische voordelen ook leiden tot meer aandacht voor verschillende 
managementgebieden binnen een dierenasiel. Zo zou een dierenarts een waardevolle bijdrage 
kunnen leveren bij bijvoorbeeld het ontwerp van nieuw te bouwen dierenasielen, de sanitaire 
protocollen en het ontwerpen en uitvoeren van het veterinaire zorgbeleid (Miller et al., 2004).   
 In de literatuur zijn maar enkele voorbeelden te noemen waarvan het onderwerp 
enigszins gelieerd is aan veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel. Wel worden er 
steeds meer artikelen gepubliceerd met daarin richtlijnen of protocollen voor het 
managementgebied veterinaire zorg of een van de andere managementgebieden in het 
dierenasiel. Recent is bijvoorbeeld een artikel van de association of shelter veterinarians 
verschenen met daarin richtlijnen voor neutralisatieprogramma’s om zo een consistent niveau 
van zorg te verzekeren. Deze richtlijnen zijn gemaakt aangezien door de vele pogingen om de 
te grote populatie en daarmee de euthanasie van ongewenste of zwerfhonden- en katten te 
reduceren er een grote verscheidenheid aan neutralisatie services van verschillende 
organisaties was ontstaan (Spay-Neuter Task Force., 2008). Daarnaast biedt het boek Shelter 
Medicine for veterinarians and staff (Miller et al., 2004) zoals eerder vermeld, vele 
aanwijzingen en protocollen voor het managen van een dierenasiel. 
 Bij de studie Diergeneeskunde in Nederland is de mogelijkheid om onderwijs te 
volgen op het gebied van bedrijfsbegeleiding in een dierenasiel nog nauwelijks aanwezig. In 
Amerika zijn er echter verschillende veterinaire opleidingen begonnen met het aanbieden van 
lessen in shelter medicine. Zo heeft de universiteit UC Davis een shelter health portal op haar 
site waar een verzameling van bronnen op het gebied van shelter animal health care te vinden 
is4.  Daarnaast is er op het gebied van shelter medicine: “The Association of Shelter 

                                                
4 http://www.sheltermedicine.com/portal/portal.shtml 
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Veterinarians”5 waar 600 dierenartsen van over de hele wereld bij aangesloten zijn om shelter 
medicine verder te ontwikkelen, als informatiebron te dienen op dit gebied en diverse 
onderzoeken op het gebied van shelter medicine te ondersteunen. De organisatie treedt op als 
advocaat van het beroep van shelter veterinarian. Aangezien de missie van deze vereniging 
bestaat uit het verder ontwikkelen van shelter medicine door verder onderzoek en 
opleidingsmogelijkheden gerelateerd aan de gezondheid van dieren in asielen, ligt hier een 
goede basis voor de start van veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel.  
 

3.2 Veterinaire bedrijfsbegeleiding: De LHD- sector versus het dierenasiel 
De rechtsvorm van de organisatie: Bedrijven in de LHD-sector zijn voor het overgrote deel 
for profit organisaties, terwijl in de gezelschapsdierensector ook een groot aantal non-profit 
organisaties zijn, waaronder het dierenasiel. Dit heeft grote invloed op de doelen die een 
organisatie wil bereiken. In een organisatie zonder winstoogmerk als een dierenasiel zijn 
financiën minder belangrijk dan in een for profit organisatie waar winstmaximalisatie een van 
de al dan niet het belangrijkste doel is. Zoals in hoofdstuk 2 al naar voren is gekomen, is voor 
non-profit organisaties de missie van de organisatie het belangrijkste doel, financiën zijn wel 
van belang, maar zullen zelden het primaire doel zijn ( Kaplan, 2001). Een aantal belangrijke 
doelen voor een dierenasiel zijn het vinden van een goed huis voor adopteerbare dieren, 
gezondheid en welzijn van dieren in het dierenasiel bevorderen, de gezondheid van de 
maatschappij, het publiek en de dieren beschermen en educatie van het publiek (Hurley, 
2004). Ook Miller, (2004) onderstreept het belang van de kennis van de missie en de doelen 
van een dierenasiel voor de asieldierenarts. Begrip van de missie is essentieel bij het 
ontwerpen van het veterinaire zorgbeleid. Indien de missie en de manier van werken in een 
dierenasiel niet duidelijk is voor een veterinair waaraan advies wordt gevraagd, raken beide 
partijen vaak gefrustreerd indien zij van mening verschillen. Dit is van invloed op de 
mogelijkheden voor bedrijfsbegeleiding in een organisatie.  
 Voor bedrijfsbegeleiding is het daarbij essentieel de performance te kunnen meten. 
Voor non-profit bedrijven is dit lastiger aangezien zij niet alleen naar de financiële resultaten 
moeten kijken. Het is voor de meeste bedrijven zonder winstoogmerk lastig een alternatieve 
kwantitatieve manier te bepalen om de performance te meten aangezien ze vaak amorfe 
doelen hebben en ontastbare service leveren (Forbes, 1998).  
 
Diersoort: Een voor de hand liggend, maar des al niet te min belangrijk verschil tussen 
veterinaire bedrijfsbegeleiding in de LBH-sector en de GD-sector is de diersoort waar men 
mee te maken heeft. Landbouwhuisdieren hebben andere ziektes, behoeftes en gewoontes dan 
gezelschapsdieren hebben. Bovendien is er een grote variëteit in gezelschapsdieren. Zo kan 
een dierenasiel naast honden en katten ook een groot aantal bijzondere dieren binnen krijgen 
als bijvoorbeeld reptielen. Kennis van de verschillende diersoorten in een dierenasiel is van 
groot belang voor een goede bedrijfsbegeleiding. Daarnaast wordt gedrag in de 
gezelschapsdierensector voor dierenartsen steeds belangrijker, maar ontbreekt bij veel 
dierenartsen de juiste kennis hierover (Task Force on Canine Aggression and Human-Canine 
Interactions, 2001), niet elke dierenarts is daarom meteen in staat op alle gebieden een goed 
advies te geven in een dierenasiel.  
 Naast een gedegen kennis over verschillende diersoorten is het voor een 
asieldierenarts van belang dat hij/ zij training heeft gehad in ethiek en economie. In het 
dierenasiel is zowel het individuele dier als de populatie van zeer belangrijk, dit betekent dat 
de dierenarts bij haar zijn/keuzes de juiste balans moet vinden tussen de belangen van de 
individuele patiënt en die van de populatie6. 
 

                                                
5 http://www.sheltervet.org 
6 http://www.sheltervet.org/publications_skills_and_expertise_needed.asp 
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Professionaliteit: Bij bedrijfsbegeleiding in de LHD-sector heeft de veterinair hoofdzakelijk 
te maken met de boer als ondernemer. Bij een dierenasiel spelen echter veel meer mensen een 
rol in het besluitvormingsproces. Als stichting heeft een dierenasiel niet alleen te maken met 
het management, maar ook met het bestuur van de organisatie. Ook heerst er vaak een cultuur 
in dergelijke organisaties waarbij naar ieders mening wordt geluisterd en wordt gewaardeerd 
waardoor het heel lastig wordt een eenduidige strategie te vormen (Kaplan, 2001). Zeker 
aangezien werknemers, die hun lage loon accepteren omdat ze in de missie van de organisatie 
geloven, vaak een helder idee hebben hoe de organisatie haar doel moet bereiken. In een 
dierenasiel werken daarnaast vaak mensen met een achtergrond in dierhouderij, 
paraveterinaire en aanverwante gebieden waardoor ze op bepaalde managementgebieden een 
sterke eigen mening hebben. Bij veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel moet de 
veterinair doorgaans dan ook met veel meer verschillende mensen en meningen rekening 
houden dan bij bedrijfsbegeleiding op het bedrijf van een professionele veehouder.  
 

3.3 Mogelijkheden voor veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel  
 
In het dierenasiel kan veterinaire bedrijfsbegeleiding op meerdere managementgebieden 
profijt geven: Bij het managementgebied Veterinaire zorg kan een dierenarts een waardevolle 
bijdrage leveren bij zowel de curatieve als de preventieve zorg voor de dieren. Shelter 
medicine wordt ook wel omschreven als small animal herd health. Het managen van de 
populatiegezondheid betekent een focus op de productiedoelen: het identificeren van risico 
factoren voor ziekte of een slechte prestatie. Dit kan ook van toepassing zijn op een 
dierenasiel. Als product/doel stelt men de adoptie van gezonde dieren (Hurley, 2004). Voor de 
ontwikkeling van een goed gezondheidsbeleid op populatieniveau is het noodzakelijk de 
doelen en de gezondheidsstatus van het dierenasiel te bepalen. Ondanks dat het registeren van 
informatie vaak lastig is door gebrek aan computers en tijd en de continue in- en uitstroom 
van dieren, is een zekere mate van data registratie wel noodzakelijk voor een 
gezondheidsbeleid. Op deze manier kan de veterinair ziektecontrole en het effect van de 
preventieve maatregelen monitoren (Hurley, 2004, Scarlet, 2004). Het is hiervoor 
noodzakelijk dat de asieldierenarts bekend is met verschillende kengetallen m.b.t. gezondheid 
van dieren en in staat is data correct te verzamelen en interpreteren (Scarlet, 2004). 
Kengetallen als de risicopopulatie (de dieren die risico lopen op een bepaalde ziekte), 
prevalentie, incidentie, populatie tijd (aantal dierzorg dagen) en mortaliteit zijn belangrijk om 
te berekenen en te evalueren (Hurley, 2004). Bij populatiemanagement moet de veterinair 
voortdurend een afweging maken van de kosten en baten van verschillende investeringen en 
het voordeel van de individuele patiënt balanceren tegenover de impact die het op de rest van 
de populatie zal hebben (Hurley, 2004).  
 Bij het managementgebied hygiëne en R&D speelt de dierenarts een belangrijke rol 
bij het ontwerpen van een effectief reinigings- en desinfectiebeleid. Bij ziekte uitbraak kan de 
dierenarts advies geven over eventuele aanpassing van de reinigings- en 
desinfectieprotocollen (Gilman, 2004). Daarnaast kan de dierenarts bij het managementgebied 
risicomanagement een waardevolle bijdrage leveren door middel van bedrijfsbegeleiding. Het 
risico op het oplopen van een bepaalde zoönose kan worden bepaald, ook kan de veterinair 
voorlichting geven ter voorkoming van het oplopen van een zoönosen en bijtincidenten.  
  Ook op het management gebied gedrag en agressieve honden kan de veterinair 
daarom toegevoegde waarde bieden indien hij/ zij nascholing heeft gevolgd op het gebied van 
gedrag. Een dierenarts kan medewerkers en toekomstige eigenaren leren hoe dieren reageren 
in verschillende omgevingen, een verwijzing geven naar goede trainingsscholen en eigenaren 
bijstaan bij het oplossen van gedragsproblemen zowel degene met een medische als een niet-
medische oorzaak (Task Force on Canine Aggression and Human-Canine Interactions , 2001). 
Daarnaast kan de dierenarts een waardevolle bijdrage leveren voor de managementgebieden 
euthanasie, zwerfdierenbeleid, pleegzorg, dierenmishandeling, huisvesting en voeding in het 
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dierenasiel door advies te geven en mee te denken bij de beleidsvorming van deze gebieden 
(Miller et al, 2004).  

3.4 Conclusie 
 
In tegenstelling tot de LHD-sector speelt veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel nog 
een zeer beperkte rol. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen een professioneel 
veehoudersbedrijf en het dierenasiel waar een veterinair rekening mee moet houden bij 
bedrijfbegeleiding. Niet alleen heeft men in een dierenasiel te maken met andere diersoorten, 
ook heeft de veterinair, in plaats van een for profit organisatie, nu te maken met een non-
profit organisatie. Daarnaast spelen in een dierenasiel doorgaans veel meer mensen een rol in 
het besluitvormingsproces dan bij bedrijfsbegeleiding in de LHD-sector het geval is. Dit alles 
is van invloed op de mogelijkheid en de wijze van bedrijfsbegeleiding. 
 
Er zijn verschillende managementgebieden in een dierenasiel waar de veterinair door middel 
van bedrijfsbegeleiding een waardevolle toevoeging kan bieden zowel op curatief als op 
preventief gebied. Dit draagt bij aan het realiseren van de doelen van een dierenasiel, namelijk 
het permanent plaatsen van gezonde dieren in een goed huis en het bewaken van de 
gezondheid van werknemers, publiek en dieren in het dierenasiel. Voor een goed en effectief 
advies lijkt kennis van het dierenasiel, de missie en van alle verschillende 
managementaspecten onontbeerlijk te zijn (Miller, 2004). In veel gevallen zal de kennis van 
de veterinair op bepaalde gebieden niet toereikend zijn aangezien er in de opleiding 
diergeneeskunde weinig aandacht wordt geschonken aan bedrijfsdiergeneeskunde in het 
dierenasiel. Gedrag wordt de laatste tijd steeds belangrijker in de veterinaire opleiding, maar 
ook op dit gebied zullen veel dierenartsen bijscholing behoeven om bedrijfsbegeleiding te 
kunnen geven (Canine agression task force, 2001). Door middel van nascholing en het 
inwinnen van informatie op het gebied van shelter medicine kan de veterinair zich meer thuis 
maken in bepaalde managementgebieden zodat het dierenasiel van een goed advies kan 
worden voorzien.  
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4.0 Veterinaire bedrijfsbegeleiding dierenopvang 
Rotterdam  
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: Op welke manier kan 

veterinaire bedrijfsbegeleiding een positieve bijdrage leveren aan dierenopvang Rotterdam?  
In de eerste paragraaf wordt de SWOT-analyse die van Dierenopvang Rotterdam is gemaakt 
besproken waarna in § 4.2 het onderzoek wordt besproken, dat is uitgevoerd naar een van de 
belangrijke verbeterpunten die uit de SWOT- analyse zijn voorgekomen. 

4.1 SWOT-analyse Dierenopvang Rotterdam 
 
Dierenopvang Rotterdam maakt samen met dierenopvang Krimpen aan den IJssel en het 
Streekdierentehuis VPGO in Spijkenisse deel uit van de Stichting Dierenopvang Rijnmond7. 
Dierenasiel Rotterdam heeft plaats voor ruim 50 honden en ruim 100 katten. In het asiel wordt 
niet gewerkt met kengetallen m.b.t. de gezondheidstatus, ook uit de beschikbare data was 
weinig informatie op populatieniveau te verkrijgen. Gebruik van kengetallen voor veterinaire 
bedrijfsbegeleiding zoals in de LHD-sector doorgaans het geval is, was in dit geval dan ook 
niet mogelijk. Om een goed overzicht te krijgen van de hele organisatie is daarom een 
SWOT-analyse gemaakt van dierenopvang Rotterdam. Dit is een veel gebruikte methode om 
zowel de interne als de externe omgeving van een organisatie te analyseren (Hill et al, 1997). 
Op deze manier wordt gekeken naar de sterke punten (Strengths), zwakke punten 
(Weaknesses), de kansen (Opportunities) en mogelijke bedreigingen (Threaths) voor het 
dierenasiel. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden verbeterpunten te definiëren waarvoor 
vervolgens een strategie kan worden ontworpen of een directe oplossing kan worden geboden. 
De analyse is gemaakt op basis van observatie, zelf meewerken op de verschillende 
afdelingen en interviews met medewerkers van het dierenasiel. Met oog op het doel 
veterinaire bedrijfsbegeleiding te geven, ligt de nadruk op die onderwerpen waar een 
(asiel)dierenarts het meeste advies kan bieden zoals op het gebied van het minimaliseren van 
het infectierisico. Er wordt echter ook aandacht besteedt aan punten die niet direct aan het 
reduceren van het infectierisico te koppelen zijn zoals communicatie en 
informatievoorziening. Verbetering op een aantal van deze punten is namelijk essentieel om 
eventuele maatregelen goed te kunnen implementeren. Hieronder worden de verbeterpunten 
voor dierenopvang Rotterdam, die uit de SWOT- analyse zijn voorgekomen, kort toegelicht. 
De volledige SWOT-analyse en het daarbij horende advies is te vinden in de bijlagen (p.29). 
 
4.1.1 Verbeterpunten voor dierenopvang Rotterdam 
 
• Scheiding van de afdelingen: Er is geen goede scheiding van personeel en materialen 

tussen de verschillende afdelingen van dierenopvang Rotterdam. Ook enkele looplijnen 
zijn niet optimaal. De zieke dieren en quarantaine dieren zijn daardoor niet goed 
afgescheiden van de plaatsbare dieren in het asiel. Dit brengt een zeker infectierisico met 
zich mee. Ook zijn de kattenverblijven in het dierenasiel niet optimaal gescheiden van de 
honden, zo grenst een van de hondenvelden bijvoorbeeld aan een buitenverblijf van de 
katten. Een beter scheiding tussen de verschillende afdelingen en aparte gangen en 
catteries is dan ook zeer aan te bevelen.  

• Organisatorische structuur, informatievoorziening en registratie: Op de afdelingen is 
het regelmatig niet duidelijk wie wat gaat doen en wie wat gedaan heeft waardoor dingen 
soms dubbel worden gedaan of juist overgeslagen worden. Dit heeft verschillende 
oorzaken. Ten eerste ontbreekt er, met name op de quarantaine, regelmatig een 
leidinggevende die de taken duidelijk verdeelt en de eindverantwoordelijkheid voor de 

                                                
7 www.dierenopvang.com 
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zorg op de afdeling heeft. Ten tweede ontbreekt er goede informatievoorziening voor de 
medewerkers die door iedereen gemakkelijk geraadpleegd kan worden. Zowel de manier 
van registeren als de communicatie is van invloed op de informatievoorziening in het 
asiel. Er wordt vrij veel informatie op het gebied van gezondheid over de dieren 
geregistreerd maar weinig wordt digitaal gemaakt en voor langere tijd bewaard. Ook is de 
meeste informatie over de dieren niet direct toegankelijk voor alle medewerkers waardoor 
minder efficiënt gewerkt kan worden. Het dierenasiel werkt daarnaast niet met 
kengetallen. In het softwaresysteem, Blaf, kan enkel informatie per dier of hok worden 
opgezocht. Voor een gezondheidsbeleid van het asiel is het echter ook noodzakelijk dat er 
informatie op populatieniveau aanwezig is. Bovendien stelt het gebruik van kengetallen 
het asiel instaat voor verschillende onderdelen benchmarking toe te passen (Hurley, 
2004). 

• Hygiëne en reiniging en desinfectie: Op verschillende tijdstippen zijn in het dierenasiel 
Rotterdam monsters genomen om een indruk te krijgen van de mate van handhygiëne, de 
mate van algemene hygiëne en de effectiviteit van de manier van reiniging en desinfectie 
(R&D). Zie de bijlagen (p.57) voor het totale verslag hiervan. De hygiëneresultaten 
wijzen niet alleen op een slechte handhygiëne bij verschillende medewerkers en een 
slechte algemene hygiëne (bij 62,5% van de bemonsterde plekken is de hygiëne matig, 
onvoldoende of slecht), ook blijkt de manier van R&D weinig effectief te zijn. Slechts in 
27% van de gevallen wordt het gewenste effect, namelijk een uitstekende of goede 
hygiëne van een dierverblijf of ander oppervlakte na R&D behaald. Op een aantal 
plaatsen wordt de hygiëne zelfs slechter na R&D. Een slechte hygiëne vergroot de kans 
op uitbraken van infectieziektes in het dierenasiel. Handen zijn een van de belangrijkste 
vectoren voor ziekteoverdracht (Miller, 2004). Een goede handhygiëne is daarom heel 
belangrijk zowel voor de gezondheid van de dieren als van de werknemers zelf. Het 
advies is daarom de hygiëne in het dierenasiel te verbeteren. 

• Endo- en ectoparasietenbeleid: De dieren worden slechts 1x preventief ontwormd 
d.m.v. stronghold. Volgens de richtlijnen van het ESCCAP 2006 dienen honden en katten 
echter 4x per jaar ontwormd te worden. Daarbij is de infectiedruk voor asieldieren veel 
hoger dan voor huisdieren zeker als zij in contact kunnen komen met knaagdieren, wat in 
Rotterdam het geval is. Het advies is dan ook het endo- en ectoparasietenbeleid aan te 
passen. 

• Vrijwilligersbeleid: Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor een dierenasiel. Niet alle 
vrijwilligers laten zich echter even goed aansturen. Omdat zij soms hun eigen plan 
trekken geven niet alleen grote frustraties bij het vaste personeel en de overige 
vrijwilligers, maar kan ook in sommige gevallen de gezondheid en het welzijn van de 
dieren in gevaar worden gebracht. Het advies is daarom een strikter vrijwilligersbeleid te 
hanteren.  

• Arbo-wet gerelateerde zaken: Een werkgever is verplicht haar medewerkers en 
stagiaires voor te lichten over de gevaren die kunnen ontstaan bij het werken in het 
dierenasiel ook moet de werkgever zorgen voor voldoende veiligheidsmaatregelen.8  De 
zaken die op dit punt verbetering behoeven zijn een betere ventilatie en het beschikbaar 
stellen van veiligheidsmaatregelen in verband met het werken met desinfectantia, het 
geven van voorlichting over de potentiële gevaren bij werk in het dierenasiel en het 
maatregelen om het aantal bijtincidenten te verminderen. 

• Gebouw: Op verschillende punten is qua materiaal en indeling van het gebouw 
verbetering gewenst. Aan het gebouw zelf, kan zonder ingrijpende financiële gevolgen, 
niet veel worden veranderd. Het gebouw heeft echter wel grote invloed op het 
infectierisico in het dierenasiel (Miller et al. 2004, Hurley, 2005). Daarom worden als 
laatste punt in het advies enkele punten genoemd waaraan gedacht moet worden bij ver- 
of nieuwbouw van het dierenasiel.  

                                                
8  Arbeidsomstandighedenwet: Artikel 3  
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4.2 Hygiëne en reiniging en desinfectie in het dierenasiel  
 
Er is gekozen om voor het managementgebied hygiëne en R&D bedrijfsbegeleiding te geven 
in dierenopvang Rotterdam. Hiervoor is gekozen omdat dit een groot managementgebied is in 
een dierenasiel aangezien het een belangrijke methode is om de verspreiding van 
infectieziekte te voorkomen (Miller et al., 2004). Daarnaast lijkt bij verschillende onderdelen 
op het gebied van hygiëne veel winst te behalen in dierenopvang Rotterdam zoals beschreven 
in §4.1. Het doel is door middel van te ontwerpen praktische protocollen, de handhygiëne, de 
algemene hygiëne en het effect van R&D in het dierenopvang Rotterdam te verbeteren zodat 
de kans op het verspreiden van pathogenen door het dierenasiel verkleint en de infectiedruk 
verlaagt.  

4.2.1 Vraagstelling en hypothese 

a) Wat is een goed hygiëneprotocol voor een dierenasiel en dierenopvang 

Rotterdam in het bijzonder? 
b) Wat zijn goede reinigings- en desinfectie protocollen voor een dierenasiel en 

dierenopvang Rotterdam in het bijzonder? 

Onderstaande hypothese is gevormd om het effect van het hygiëneprotocol te kunnen testen 

H0: Het hygiëneprotocol en de reinigings- en desinfectieprotocollen zijn ineffectief. 
H1: Het hygiëneprotocol en de reinigings- en desinfectieprotocollen zijn effectief. 

4.2.2 Methoden 
 
Door middel van literatuuronderzoek naar de beperking van infectierisico’s in een dierenasiel 
en hygiëne in het speciaal, en interviews met diverse professionals op het gebied van hygiëne 
en infectieziektes is een hygiëneprotocol ontworpen voor dierenopvang Rotterdam. Ook zijn 
er voor de afdelingen, quarantaine, honden en katten reinigings- en desinfectieprotocollen 
ontworpen. Door de medewerkers te interviewen en zelf op elke afdeling van het asiel in de 
verzorging te participeren is er getracht het protocol zo praktisch en realistisch mogelijk te 
maken. De effectiviteit van de protocollen wordt drie weken na invoering van de protocollen 
geanalyseerd door een enquête af te nemen bij de medewerkers van het asiel. De enquête meet 
de kennis die men heeft van het protocol, de protocoltrouw en de uitvoerbaarheid van het 
protocol. Daarnaast wordt de effectiviteit van de protocollen getest door het verschil te 
bepalen in hygiëne in het dierenopvang Rotterdam vóór en de hygiëne drie weken na 
invoering van de protocollen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bacteriologisch 
onderzoek.  
 
 
4.2.3 Literatuurstudie Infectierisico’s, hygiëne en reiniging en desinfectie 
 
Een schoon asiel is van belang ter voorkoming van ziekten, stimuleert de adoptie van de 
dieren en draagt bij aan een goede werksfeer (Gilman, 2004). In een dierenasiel staat de deur 
altijd open waardoor er steeds nieuwe dieren met eventuele infecties het asiel binnenkomen. 
Daarnaast is de dierdichtheid in een dierenasiel hoog, bovendien bevinden zich regelmatig 
dieren met een lage weerstand zoals zieke dieren, en kittens in een dierenasiel. Ook kan de 
stress die dieren in een asiel ondervinden er voor zorgen dat latente infecties aangewakkerd 
worden (Hurley, 2005). Dit alles draagt bij aan het feit dat de infectiedruk in een dierenasiel 
groter is dan in de huiselijke sfeer. Zo zijn niesziekte en schimmel belangrijke infectieziektes 
voor een dierenasiel aangezien ze er veelvuldig voorkomen, lastig te bestrijden en zeer 
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besmettelijk zijn (Foley et al.,2004; Hurley, 2005). Voor de gezondheid van zowel de mens 
als de dieren is het belangrijk het infectierisico in het dierenasiel te verkleinen. De 
belangrijkste manieren om het infectierisico in een dierenasiel te verkleinen is het vaccineren 
van de dieren tegen de meest voorkomende infectieziektes, het hanteren van een 
quarantainetijd voor nieuw binnengekomen dieren en een goede hygiëne in de breedste zin 
van het woord (Miller et al, 2004). Ook kennis is een belangrijke factor bij het bestrijden van 
infectierisico’s, indien ziekte bij de dieren sneller onderkend wordt door het personeel kunnen 
er sneller maatregelen worden genomen om verspreiding tegen te gaan 
 Een belangrijk onderdeel van hygiëne is persoonlijke hygiëne, hieronder valt de 
kleding, schoeisel en handhygiëne van de medewerkers van het asiel (WIP, 2008). Het is niet 
alleen belangrijk hoe vaak en op welke manier er wordt gereinigd en gedesinfecteerd, maar 
ook waarmee en in welke volgorde een asiel wordt gereinigd (Hurley). Dit is afhankelijk van 
het voorwerp dat gereinigd of gedesinfecteerd moet worden, wat de toegelaten middelen zijn, 
wat de gezondheid status van het dierenasiel is etc. Dierenasielen met een goede 
gezondheidsstatus hoeven bijvoorbeeld minder frequent te desinfecteren dan dierenasielen die 
vaak last hebben van ziekte uitbraken (Gilman, 2004). Er is dan ook geen enkele manier van 
R&D die op elk moment in alle dierenasielen bruikbaar is (Gilman, 2004). Een volledig R&D 
protocol geschikt voor elk dierenasiel is dan ook niet te realiseren. 
 

4.2.4 Ontwerp protocollen  
 
Dierenopvang Rotterdam heeft frequent last van niesziekte infecties, precieze aantallen zijn 
helaas niet bekend, maar er is bijna altijd een ‘nieskamer’ in het asiel. In de nieskamer zitten 
katten met een voorste luchtweginfectie en wordt daarom als laatste schoongemaakt. Uit de 
resultaten van het hygiëne onderzoek blijkt dat de hygiëne in het dierenasiel op veel plaatsen 
onvoldoende is. Ook blijkt de huidige methode van R&D niet effectief zoals vermeld in § 4.1. 
Om de hygiëne in dierenopvang Rotterdam te verbeteren is er voor gekozen een 
hygiëneprotocol te ontwerpen welke als bijlage te vinden is vanaf pagina 65 van dit rapport. 
Ook zijn er voor elke afdeling reinigings- en desinfectieprotocollen gemaakt die stap voor 
stap beschrijven hoe een verblijf of ruimte gereinigd en gedesinfecteerd dient te worden. Om 
de handhygiëne te verbeteren is de handwasgelegenheid in het asiel uitgebreid. In elke cattery 
op de kattenafdeling is een handwasgelegenheid aangebracht. Ook in de voerkeuken waar 
onder andere de voerbakken worden afgewassen is gelegenheid gecreëerd om de handen te 
wassen. Daarnaast zijn er desinfectiepompjes in de catteries op de quarantaine aangebracht 
zodat men gemakkelijk de handen kan desinfecteren tussen het behandelen van twee dieren 
in. Om de handhygiëne bij werknemers en publiek aan te moedigen zijn 
handhygiëneprotocollen op alle afdelingen opgehangen. De verschillende protocollen zijn te 
vinden in de bijlage (p.94 t/m p.102) van dit rapport.  
 
De protocollen zijn specifiek voor Rotterdam ontworpen en zijn niet direct toepasbaar in 
andere asielen aangezien, zoals eerder vermeld, er geen enkele manier van R&D op elk 
moment in alle dierenasielen werkzaam is (Gilman, 2004). Een aantal onderdelen in het 
hygiëneprotocol zijn echter algemeen geldend en daardoor wel direct toepasbaar op andere 
dierenasielen. Voorbeelden hiervan zijn de voorlichting over de meest voorkomende 
infectieuze ziektes en de manier waarop deze overgedragen kunnen worden. Ook het stukje 
voorlichting met betrekking tot zoönosen is asiel overschrijdend. Daarnaast gelden de 
algemene regels m.b.t. R&D, bijvoorbeeld altijd reinigen voor desinfectie en het gebruik van 
correcte doseringen van de gebruikte middelen, voor elk dierenasiel. Alle protocollen dienen 
jaarlijks en bij elke ziekte uitbraak geëvalueerd te worden op effectiviteit en zo nodig te 
worden aangepast.  
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4.2.5 Monstername  
 
Drie weken na het invoeren van het de protocollen zijn een deel van de hygiënemonsters 
opnieuw genomen. Op deze manier kan het verschil in hygiëne voor en na invoering van de 
protocollen worden gemeten. Onderscheid wordt gemaakt in handhygiëne, algemene hygiëne, 
en effect van de R&D. Dit laatste wordt gemeten door het verschil in hygiëne voor en na 
R&D te bepalen. De algemene hygiëne wordt gemeten door agarafdrukplaatjes te nemen van 
verschillende plaatsen in het asiel en daarvan het totaal kiem getal en de aanwezigheid van 
enterobacteriën te bepalen. De handhygiëne wordt gemeten door de handen van verschillende 
medewerkers te testen op de aanwezigheid van enterobacteriën en door het bepalen van de 
hygiëne van de deurkrukken 1 dag na deze volledig ontsmet te hebben. Zie voor een 
uitgebreide beschrijving van het onderzoek het verslag in de bijlagen (p.57).  
 Er is zoveel mogelijk geprobeerd om het onderzoek te standaardiseren door op 
dezelfde plaatsen te bemonsteren. Daarnaast is het streven geweest de R&D van de 
oppervlaktes voor en na invoering van het protocol door dezelfde mensen te laten doen, dit 
laatste bleek door omstandigheden echter niet te realiseren. Doordat er in een dierenasiel een 
continue in- en uitstroom van mensen en dieren is en de monsters op verschillende tijdstippen 
in het jaar zijn genomen, is volledige standaardisatie van het onderzoek niet haalbaar.  
 Het aantal monsters is te klein om een statistisch significant verschil te kunnen vinden 
in hygiëne voor en na invoering van de protocollen. Dit betekent dat er geen harde conclusies 
uit de resultaten van de bemonstering kunnen worden getrokken, maar dat de resultaten 
slechts ter illustratie dienen van de mate van hygiëne in het dierenasiel en het effect die de 
protocollen op de hygiëne hebben.  
 
Resultaten monstername 
Er is een sterke indicatie dat invoering van de protocollen tot een betere algemene hygiëne 
heeft geleid in dierenopvang Rijmond. Was de hygiëne voor invoering van het protocol 
slechts op 27,5% van de plaatsen goed of uitstekend, na invoering van de protocollen is de 
hygiëne op 86% van de plaatsen goed of uitstekend. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de 
invoering van de protocollen en het aanbrengen van extra gelegenheid om de handen te 
wassen tot een betere handhygiëne hebben geleid. Met name op de hondenafdeling blijkt 
zowel voor als na de invoering van het protocol de handhygiëne onvoldoende. 
 
Er zijn daarentegen wel sterke aanwijzingen dat het effect van R&D door het invoeren van de 
protocollen is verbeterd. De resultaten na introductie van de protocollen geven aan dat nu 
slechts 1 van de 7 bemonsterde oppervlaktes, namelijk de nachtkennel, een slechte hygiëne 
heeft na R&D. De hygiëne blijft matig, ook worden er enterobacteriën uit het monster 
gekweekt die na een gedegen R&D met de juiste middelen niet aanwezig horen te zijn. In dit 
geval is de R&D dus ineffectief is geweest. Voor de invoer van de protocollen was de R&D 
echter bij 8 van de 11 oppervlaktes ineffectief. Er is dus wel een verbetering te zien. 
Daarnaast valt de ineffectieve R&D van de kennel bij de laatste monstername deels te wijten 
aan het feit dat de kennel is schoongemaakt met een vuile schrobborstel en schep. Dus niet 
geheel volgens protocol, aangezien hierin wordt voorgeschreven met schone materialen te 
reinigen en te desinfecteren. 
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4.2.6 ENQUÊTE 
 
Omdat draagvlak onder de medewerkers die de R&D uitvoeren, erg belangrijk is bij het laten 
slagen van de implementatie van een nieuw R&D protocol, is er bij medewerkers een enquête 
van 15 vragen afgenomen. Deze enquête is te vinden in de bijlagen (p.56). Met uitzondering 
van vraag 15, zijn alle vragen geclusterd in verschillende groepen om op verschillende 
manieren het effect van de protocollen te bepalen. Aangezien het aantal ingevulde enquêtes te 
klein was om een statistische significantie aan te kunnen tonen in de resultaten dient de 
uitslag slechts ter illustratie van de werkbaarheid van de protocollen. De vragen zijn 
geconformeerd om de juiste score binnen een cluster te kunnen toebedelen. Vraag 4 is 
uiteindelijk niet meegenomen aangezien gebleken is dat deze op verschillende manieren werd 
geïnterpreteerd door de medewerkers. Cluster A heeft een n=9, waarvan n=1 voor de 
kattenafdeling, n= 5 voor de hondenafdeling en n=3 voor de quarantaine. Cluster B en C 
hebben een n= 8 aangezien er een medewerker van de quarantaine nooit volgens de oude 
manier van R&D heeft gewerkt en haar antwoorden daarom niet meegenomen konden worden 
bij het analyseren van de resultaten van Cluster B en C. De resultaten zijn weergegeven in 
onderstaande grafieken. 
 
• Cluster A: Begrip van het protocol. Meet of de werknemers in het asiel het doel van de 

protocollen en het protocol zelf begrijpen. Hiertoe behoren vraag: 1, 4, 7, 9 van de 
enquête.  

• Cluster B: Toepasbaarheid van het protocol. Meet of de R&D protocollen praktisch 
zijn in termen van tijd, gemak en of volgens de medewerkers de hokken goed schoon 
worden op deze manier. Hiertoe behoren vraag: 2, 3, 5, 12, 14 van de enquête. 

• Cluster C: Protocoltrouw. Meet de bereidheid/motivatie van het personeel om volgens 
het protocol te werken en of ze dit ook daadwerkelijk doen. Vraag: 6, 8, 10, 11, 13. 
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Figuur 1: Cluster A; begrip van het protocol 
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Figuur 2: Cluster B;  toepasbaarheid van het protocol  
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

kat hond quarantaine totaal

afdeling

Cluster C

totaal geen protocol trouw

geen protocol trouw

geen trouw/ wel protocoltrouw

protocol trouw

volledige protocol trouw

 
Figuur 3: Cluster C;  protocoltrouw 
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Figuur 4: meningen over het nut van periodieke aandacht voor een hygiëneonderwerp 

 
 
Analyse van de grafieken 
 
Uit de grafieken is af te lezen dat 80% van de medewerkers een goed begrip zegt te hebben 
van de protocollen. Het protocol zelf en de functie ervan is duidelijk voor hen. Één persoon 
op quarantaine heeft totaal geen begrip van het protocol. Zij bleek nieuw en niet ingewerkt te 
zijn volgens het protocol! 60% van de medewerkers zegt +/- protocoltrouw te zijn. Bij de 
hondenafdeling blijkt men het minst protocoltrouw met een grote spreiding. Deze variatie is 
ook terug te zien bij de vragen die van toepassing zijn op cluster C. Slechts 20% van de 
werknemers vindt het protocol praktisch. Vooral vraag 3 over de tijd die men nu meer kwijt is 
draagt hier aan bij. 44% van de medewerkers vindt het zinvol om periodiek een bespreking te 
hebben over een hygiëneonderwerp, slechts 22% vindt dit niet zinvol. 
De volgende opmerkingen werden bij de enquête geschreven:  
• R&D volgens het protocol kost erg veel tijd (3x), bij personeelstekort is het niet te doen 
• Nieuwe desinfectiemiddel is niet fijn om mee te werken! (4x) 
• Wanneer moet ik welk desinfectiemiddel gebruiken? Graag meer duidelijkheid! (2x) 
• Oude werkwijze was beter (2x)  
• Ik vind het protocol een verbetering! (1x) 
• Goed dat er nu meer op gelet wordt! (1x) 
 
Uit deze opmerkingen valt af te leiden dat een deel van het protocol, namelijk over het 
gebruik van de middelen toch onduidelijk is. Daarnaast is men ontevreden over de 
hoeveelheid extra tijd. Ook bevalt het nieuwe desinfectiemiddel halacid®  niet, wat in gebruik 
is genomen aangezien het effectief is en toegelaten voor het gebruik in dierverblijven i.t.t. de 
meeste desinfectiemiddelen die voorheen in het dierenasiel werden gebruikt.  halacid® is 
echter vrij agressief en beschermingsmaatregelen en een goede ventilatie zijn nodig voor 
gebruik. De ventilatie bleek achteraf niet goed te zijn, ook willen veel mensen geen 
handschoenen aan aangezien ze dit vervelend werken vinden.  
 

Ik vind het zinvol om periodiek een bespreking hebben over een 
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4.2.7 Conclusie van de veterinaire bedrijfsbegeleiding in Rotterdam 
 
Het optimale R&D protocol lijkt niet te bestaan, aangezien geen enkele manier van R&D voor 
elk asiel en op elk tijdstip het meest effectief is (Gilman, 2004). De ontworpen protocollen 
zijn dan ook specifiek van toepassing op dierenasiel Rotterdam met de gezondheidstatus en 
verblijven op het moment van opstellen van de protocollen. Bij een uitbraak, verbetering van 
de gezondheidstatus of verandering van de dierverblijven zullen de R&D protocollen 
aangepast moeten worden op frequentie, gebruikte middelen en/of schoon te maken objecten.  
 Doordat het protocol slechts 3 weken is getest en het aantal monsters beperkt is zijn er 
geen harde conclusies te trekken en kan de H0 dan ook niet worden verworpen. Er zijn echter 
wel aanwijzingen dat de protocollen een gunstig effect hebben op de algemene hygiënestatus 
van het asiel en het effect van R&D. De handhygiëne lijkt niet verbeterd, het is dan ook 
verstandig, een goede handhygiëne te blijven stimuleren. Ook blijft het belangrijk om 
iedereen op de hoogte te stellen van de protocollen zodat een goede manier van R&D 
aangehouden wordt. Daarnaast is het goed om bijvoorbeeld bij het periodiek werkoverleg 
aandacht te schenken aan hygiëne zodat de medewerkers scherp blijven op dit gebied.   
 Er is veel kritiek op het uitgekozen middel. Het is effectief, maar daardoor ook erg 
agressief en kan zonder de juiste maatregelen gezondheidsschade bij dier en mens opleveren. 
De ventilatie in de quarantaine lijkt te slecht te zijn om verantwoord te kunnen ontsmetten. 
Het is daarom zaak om de ventilatie te verbeteren. Daarnaast is het noodzakelijk dat 
medewerkers, om hun gezondheid te beschermen, beschermende maatregelen treffen zoals het 
dragen van handschoenen bij het gebruik van desinfectiemiddelen.  
 Aangezien meerdere werknemers hebben aangegeven het lastig te vinden met twee 
verschillende desinfectiemiddelen te werken en het niet duidelijk is wanneer welke gebruikt 
dient te worden, is het advies het protocol te hanteren maar daarbij naast het reinigingsmiddel 
slechts met één desinfectiemiddel te werken. Bij chloor is de kans op resistentievorming 
minimaal, daarnaast worden verschillende toegelaten middelen9 in tabletvorm geleverd 
waardoor het goed te doseren is. Ook het doseren gebeurt nu nog niet door iedereen op de 
juiste manier. Daarnaast zijn er minder beschermende maatregelen nodig dan bij gebruik van 
halacid®. Wel is ook bij gebruik van chloor een goede ventilatie noodzakelijk en is de 
reiniging vooraf extra belangrijk. In desinfectiebaden voor laarzen en schoonmaakmaterialen 
is het wel beter een middel als halacid® te gebruiken aangezien chloor snel onwerkzaam 
wordt door organisch materiaal (Hurley, 2005).  
 Tijdens het testen van het protocol is er door verschillende medewerkers gevraagd 
naar de mogelijkheid van stoom desinfectie. Dit onderwerp is niet opgenomen in het 
hygiëneprotocol aangezien het in Dierenopvang Rotterdam niet efficiënt lijkt om toe te passen 
aangezien er veel stroom, water en arbeidkracht voor nodig is om lang genoeg de juiste 
temperatuur te bereiken zodat desinfectie plaats vindt (Gilman, 2004). Stoomreiniging kan 
voor kleinere oppervlaktes echter wel een goed alternatief zijn voor desinfectiemiddelen en 
informatie hierover zou daarom naast informatie over de voor- en nadelen van diverse 
desinfectiemiddelen wel in de algemene richtlijnen voor een hygiëne of R&D protocol 
moeten worden opgenomen. 
 De meeste medewerkers hebben problemen met de extra tijd die werken volgens 
protocol kost. Het is echter onvermijdelijk dat de R&D nu meer tijd in beslag neemt 
aangezien de hondenafdeling nu moet desinfecteren naast het reinigen en de katten- en 
quarantaineafdeling nu moet reinigen voor desinfectie. Indien de gezondheidstatus van het 
asiel verbetert kan de frequentie van desinfecteren wellicht naar beneden bij de kattenafdeling 
(Gilman, 2004). Bij een ziekte uitbraak moet de frequentie van R&D echter omhoog in het 
dierenasiel. De periodieke desinfectie is door verschillende oorzaken nog heel summier 
gedaan tijdens dit onderzoek. In verband met preventie is het echter wel noodzakelijk om dit 
te doen. Daarnaast is het belangrijk ook bij te houden, op bijvoorbeeld een jaarkalender, 
wanneer een cattery of gang voor het laatst ontsmet is zodat dit periodiek gebeurt. 

                                                
9 Bestrijdingsmiddelen databank op www.ctgb.nl 
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5.0 Conclusie 
 
Er zijn duidelijke verschillen tussen bedrijfsbegeleiding in de LHD- sector en de GD-sector 
waarmee een dierenarts rekening dient te houden wil hij/zij bedrijfsbegeleiding geven aan een 
dierenasiel. De aandacht voor veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel is zowel in de 
opleiding tot dierenarts als in de wetenschappelijke literatuur beperkt. Dit is echter aan 
verandering onderhevig aangezien er steeds meer aandacht is voor de shelter veterinarian of 
asieldierenarts. Dit is onder andere te danken aan The Association of Shelter Veterinarians die 
verschillende onderzoeken in het dierenasiel stimuleert.  
 Er zijn verschillende managementgebieden, waarvan veterinaire zorg een hele 
belangrijke is, waarbij een veterinair toegevoegde waarde kan bieden door middel van 
bedrijfsbegeleiding. Veterinaire bedrijfsbegeleiding in een dierenasiel kan echter alleen een 
waardevolle bijdrage leveren indien in het advies de gehele dynamiek van het dierenasiel 
wordt meegenomen (Miller, 2004). De meeste dierenartsen zullen op verschillende gebieden, 
zoals bijvoorbeeld gedrag, kennis te kort komen en zullen deze kennis via nascholing en 
informatie uit andere bronnen als The Association of Shelter Veterinarians moeten verkrijgen 
om professionele en effectieve bedrijfsbegeleiding te kunnen geven.  
 De SWOT-analyse kan als methode gebruikt worden voor veterinaire 
bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel. Kengetallen, op het gebied van gezondheid, adoptie en 
euthanasie zijn echter nodig voor meer specifieke bedrijfsbegeleiding, benchmarking of het 
uitzetten van een preventief gezondheidsplan in het dierenasiel (Hurley, 2004). Hiervoor is 
het noodzakelijk dat asielen in Nederland meer data digitaal opslaan en verwerken tot 
kengetallen.  
 Aangezien een dierenasiel een non-profit organisatie is zal bedrijfsbegeleiding van 
een dierenasiel voor de meeste gezelschapsdierenpraktijken niet economisch aantrekkelijk 
zijn. De kansen voor veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel liggen in Nederland op 
dit moment met name bij de asielen die vaste dierenartsen in dienst hebben. Ook voor asielen 
die veterinaire zorg van buiten af inroepen, kan veterinaire bedrijfsbegeleiding aantrekkelijk 
zijn aangezien de kosten hiervan bijvoorbeeld op kunnen wegen op de ziektekosten die 
worden bespaard bij het structureel en preventief aanpakken van infectieuze ziektes. 
Daarnaast is het belangrijk om de overheid en gemeentes te overtuigen van het 
maatschappelijk belang van veterinaire bedrijfsbegeleiding in dierenasielen zodat dit 
gesubsidieerd wordt en meer asielen hiervan gebruik kunnen maken.   
 
Suggesties voor verder onderzoek 
 
Kengetallen vormen een belangrijk onderdeel bij de beleidsvorming op het gebied van de 
preventieve gezondheidszorg in het dierenasiel. Ook kengetallen op het gebied van adoptie en 
euthanasie geven waardevolle informatie over het dierenasiel. Uit kengetallen kan onder meer 
worden afgeleid of de doelen zijn behaald (Hurley, 2004). Aangezien kengetallen een 
dergelijk belangrijk onderdeel zijn van veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel en er 
nog weinig over bekend is, is het raadzaam hier nader onderzoek naar te doen. Indien asielen 
gebruik maken van dezelfde kengetallen zijn zij beter in staat benchmarking toe te passen. De 
vraag is dan ook wat geschikte uniforme kengetallen zijn voor een dierenasiel. 
 
Om te voorkomen dat de dierenasielen in Nederland niet steeds opnieuw het wiel uit moeten 
vinden is er onderzoek nodig naar heldere richtlijnen voor diverse managementgebieden voor 
alle dierenasielen in Nederland. Op deze manier wordt ook meer eenheid bereikt en is men 
beter in staat asielen met elkaar te vergelijken. Een mooie kans voor dergelijk onderzoek 
vormt de certificeringsregeling die in 2009 ingaat.  
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6.0 Discussie 
 
Dit onderzoek is slechts in één dierenasiel uitgevoerd, een beter beeld van de mogelijkheid tot 
veterinaire bedrijfsbegeleiding in dierenasielen in Nederland wordt verkregen indien meer 
dierenasielen worden bekeken. In verband met de tijdslimiet en de wens zoveel mogelijk 
kwalitatieve data te verzamelen, aangezien het een explorerend onderzoek betreft is er echter 
voor gekozen slechts één asiel uitgebreid te analyseren. Door dit intensieve contact met een 
asiel is het mogelijk geweest een zo volledig mogelijk beeld te ontwikkelen van het werk en 
de problemen daarbij in een dierenasiel.  
 
Het hygiëneprotocol zou met enige aanpassing gebruikt kunnen worden als richtlijn voor elk 
dierenasiel in Nederland. Deze richtlijn kan, gezien het grote verschil tussen de asielen, niet 
echt specifiek zijn, wat er toe kan leiden dat de asielen het protocol op hun eigen manier 
invullen en daardoor de kans bestaat dat er veel verschillende en onvolledige protocollen 
ontstaan. Het is zaak de juiste balans te vinden tussen de uniformiteit en de specificiteit van 
richtlijnen voor verschillende managementgebieden van een dierenasiel.  
 
Aangezien kennis van de verschillende managementgebieden van een dierenasiel 
noodzakelijk is voor een effectieve bedrijfsbegeleiding, hangt de toekomst van de veterinaire 
bedrijfsbegeleiding voor een groot deel af van de invulling op dit gebied door de opleiding 
diergeneeskunde. Aangezien de economische relevantie niet groot is ten opzichte van andere 
onderwerpen in de diergeneeskunde bestaat de kans dat de shelter medicine niet de aandacht 
zal krijgen die zij verdient. Voornamelijk het maatschappelijk belang van veterinaire 
bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel dat zit in de gezondheid en het welzijn van de 
gezelschapsdieren en een deel volksgezondheid zou voor meer subsidie en aandacht kunnen 
zorgen. 
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1.0 Inleiding 
 
Elk asiel werkt op haar eigen manier, zo ook Rotterdam. Wat duidelijk naar voren kwam in de 
kennismaking met dit dierenasiel, is de enorme inzet, liefde en zorg voor de dieren van de 
medewerkers. Door het verzamelen van data, te praten met medewerkers, stagiaires en 
vrijwilligers, te observeren, monsters te nemen en zelf mee te werken in het dierenasiel is een 
goed beeld gevormd van de organisatie. Er is gekozen om een SWOT-analyse te maken van 
dierenopvang Rotterdam. Dit is een veel gebruikte methode om zowel de interne als de externe 
omgeving van een organisatie te analyseren [1]. Op deze manier wordt er niet alleen gekeken naar 
de sterke punten (Strengths) en zwakke punten (Weaknesses) van het asiel, maar ook naar de 
externe omgeving. Namelijk naar de kansen (Oppurtunities) en mogelijke bedreigingen 
(Threaths) voor het dierenasiel. Aangezien er voor een aantal onderwerpen zowel sterke punten 
als punten voor verbetering zijn te noemen, staan deze punten tweemaal genoemd. De nadruk van 
deze SWOT-analyse ligt op de hygiëne en het minimaliseren van het infectierisico in het 
dierenasiel. Er wordt echter ook aandacht besteedt aan enkele andere punten als communicatie in 
het dierenasiel. Verbetering op een aantal van deze punten is namelijk essentieel om eventuele 
maatregelen goed te kunnen implementeren.  

Dierenopvang Rotterdam is een organisatie op zich. Er zijn weliswaar nauwe banden met 
de landelijke dierenbescherming, maar het management van het asiel kan in hoge mate 
zelfstandig beslissingen nemen. In Rotterdam heeft dat tot verschillende initiatieven geleid, zoals 
de kliniek voor minima (MiniMax). De SWOT-analyse is daarom gemaakt op basis van de 
analyse van dit asiel alleen. De overige dierenasielen die onder dezelfde stichting vallen zijn niet 
meegenomen in de analyse. Op basis van de analyse is vervolgens een advies opgesteld waarin 
oplossingen worden geboden voor de aandachtspunten van het asiel. 

Tijdens dit onderzoek is een van de grote aandachtspunten aangepakt: het hygiënebeleid. 
Er is een hygiëneprotocol ontworpen en reinigings- en desinfectieprotcollen zijn ingevoerd. Het 
asiel heeft door haar inzet en investering op dit gebied al grote verbeteringen gemaakt. De analyse 
en het advies geven echter de situatie weer bij aanvang van het onderzoek. Wel wordt bij het 
advies gemeld in hoeverre een eventuele aanpak geslaagd en/of gevorderd is. Tenslotte wordt op 
basis van de analyse en het advies, in de conclusie aangegeven welke verbeterpunten prioriteit 
verdienen.  
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2.0 SWOT Analyse 

2.1 Sterke punten  
 

2.1.1 Gebouw 

Het gebouw waarin het dierenasiel zich bevindt en dat in de jaren 80 is gebouwd heeft 
verschillende voordelen. Een sterk punt is dat er mogelijkheden zijn om het quarantaine- gedeelte 
en het plaatsingsgedeelte fysiek van elkaar te scheiden. Deze twee afdelingen bevinden zich aan 
weerszijden van het dierenasiel (zie bijlage A voor plattegrond) wat zeer gewenst is in het kader 
van beperking van ziekteverspreiding. Verder is de quarantaine opgedeeld in meerdere catteries, 
waardoor de verspreiding van ziektekiemen binnen de afdeling zelf wordt tegengegaan. Dit zelfde 
geldt voor de opdeling van de honden- en kattenafdeling in respectievelijk verschillende gangen 
en catteries. Een ander pluspunt aan het gebouw is het grote aantal deuren waardoor dieren het 
gebouw kunnen verlaten. De looplijnen zijn daardoor kort en kruisen minder gemakkelijk wat 
zowel stress voor dier en mens als de kans op de verspreiding van ziektekiemen verkleint. 
   

2.1.2 Ligging 

Het asiel is goed gelegen, dichtbij een park waar de honden kunnen worden uitgelaten en niet te 
dicht bij de bebouwde kom zodat men niet te maken heeft met geluidsoverlast door de honden. 
Desondanks is het asiel goed bereikbaar middels openbaar vervoer. 
 

2.1.3  Veterinaire zorg 

Doordat er in het dierenopvang Rotterdam een vaste dierenartsassistente fulltime werkt en er drie 
dierenartsen parttime in dienst zijn is veterinaire zorg op werkdagen altijd dichtbij en is het 
mogelijk om de preventieve zorg voor de asieldieren structureel inhoud te geven. Dit is bij het 
inroepen van een zelfstandig werkend dierenarts minder gemakkelijk te realiseren. Ook het feit 
dat er geopereerd kan worden in het asiel is gunstig. Doordat er elke dag spreekuur is voor de 
asieldieren kunnen deze snel behandeld worden. De dierenartsassistente speelt hierbij een centrale 
rol aangezien zij bepaalt welk dier op het spreekuur komt. Op de honden- en quarantaineafdeling 
wordt gebruik gemaakt van controlelijsten. Op deze lijsten, die elke dag bij de 
dierenartsassistente worden ingeleverd, wordt dagelijks bijgehouden of een dier gegeten, 
gedronken, gepoept en geplast heeft. Daarnaast kunnen andere bijzonderheden m.b.t. de 
gezondheid van het dier hierop worden vermeld.  Dit is een goede manier om de 
gezondheidsstatus van alle dieren in de gaten te houden. De honden en katten worden doorgaans 
kort na binnenkomst gevaccineerd tegen de vereiste entingen van het Honden en katten Besluit 
1999(HKB’- 99)10.  

 

                                                
10 Vereiste entingen HKB’99: honden: parvovirus en hondenziekte. Katten: kattenziekte en niesziekte. 
http://wetten.overheid.nl 
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2.1.4 Voeding 

Voeding is een belangrijk onderdeel van de zorg in een dierenasiel [2]. In dierenopvang 
Rotterdam wordt het voer gesponsord. Dit is niet alleen zeer gunstig in het kader van 
kostenreductie, maar levert ook andere voordelen met op. Doordat het meeste voer gesponsord 
wordt krijgen de dieren bijvoorbeeld continu kwalitatief goede voeding te eten aangezien het voer 
te verkrijgen is in verschillende variaties. Daarnaast wordt elk dier gevoerd volgens een 
voerschema gebaseerd op de activiteit, soort en het gewenste gewicht van het dier zodat het de 
juiste hoeveelheid en soort nutriënten binnenkrijgt. Alle dieren worden minimaal twee keer per 
dag gevoerd. Ook krijgen de meeste honden aan het eind van de dag een rubberen jong gevuld 
met vlees en koekjes om verveling tegen te gaan. De voeding van de dieren is doorgaans goed 
geregeld en dan ook een sterk punt van de organisatie.  
 

2.1.5 Vaste medewerkers 

Voor elke afdeling is er minstens één vaste medewerker in dienst. De vaste medewerkers zijn  
hoofdverantwoordelijkheid voor de zorg van de dieren op hun afdeling, zij zijn dan ook het 
belangrijkste aanspreekpunt voor zowel het management als het publiek. In het weekend zijn de 
vaste medewerkers verantwoordelijk voor alle afdelingen. Het merendeel van het vaste personeel 
is daardoor multi-inzetbaar, wat een groot voordeel is aangezien medewerkers op deze manier 
gemakkelijker te vervangen zijn indien zij afwezig zijn.  
 

2.1.6 Vrijwilligers en andere niet- vaste medewerkers 

Vrijwilligers zijn voor een dierenasiel van essentieel belang. Dierenopvang Rotterdam hecht dan 
ook veel waarde aan al haar vrijwilligers. Niet alleen de klant maar ook de vrijwilliger is koning. 
Wel is het de bedoeling dat de vrijwilligers een vaste periode beschikbaar zijn, dit is zeker aan te 
bevelen aangezien hiermee meer continuïteit en zekerheid ontstaat voor bezetting op de 
afdelingen. Doordat het asiel daarnaast samenwerkt met sociale projecten en mensen met een 
taakstraf inzet wordt de mankracht van het dierenasiel extra vergroot.  
 

2.1.7 Cultuur van de organisatie 

Het feit dat aan de faculteit diergeneeskunde gevraagd is om mee te werken aan de 
professionalisering van de veterinaire zorg in het asiel, o.a. in de vorm van het  ontwikkelen van 
protocollen, geeft aan dat het management open staat voor verbetering en dus verandering. 
Verandering is vaak lastig te realiseren in een organisatie en met name in non-profit organisaties 
als een dierenasiel. Onder andere omdat er vaak veel verschillende mensen, met een grote 
diversiteit aan achtergronden werken. De inzet van deze werknemers is groot, maar zij zijn niet 
altijd te overtuigen zijn van de noodzaak voor verandering. De behoefte vanuit de organisatie zelf 
om te veranderen is een van de eerste en belangrijkste stappen van organisatorische verandering 
[3]. Bij grote veranderingen in een organisatie is het van belang dat het management zich eerlijk 
en open opstelt tegenover de medewerkers. De open cultuur op de werkvloer, die zich uit in het 
aanspreken bij de voornaam en het gezamenlijk lunchen, stimuleert dergelijke communicatie. Dit 
is dan ook een sterk punt van de stichting.  
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2.1.8 Samenwerking en schaalvoordelen 

Dierenopvang Rotterdam maakt met onder andere de dieropvangcentra Spijkenisse en Krimpen 
aan den IJssel en binnenkort een knaagdierencentrum deel uit van Dierenbescherming Rijnmond. 
Dit stelt het dierenasiel in staat haar krachten en middelen te bundelen en gebruik te maken van 
schaalvoordelen. 
 

2.1.9 Quarantaine 

De quarantaine is een belangrijk onderdeel van een dierenasiel. Het is de verplichte bufferzone 
van het asiel en beschermt de overige dieren tegen insleep van ziektes van buitenaf. Het feit dat er 
twee vaste medewerkers zijn aangesteld is dan ook een groot pluspunt. Ook het feit dat op de 
quarantaine de meeste controle is op het gebied van veterinaire zorg is een sterk punt van het 
beleid. In de quarantaine wordt veel informatie verzameld over de gezondheid en het welzijn van 
de dieren. Hierdoor kan snel worden ingegrepen indien een kat ziekteverschijnselen vertoond. De 
vaste medewerkers zijn goed op de hoogte van het infectiegevaar van niesziekte en zeer bekwaam 
in het geven van medicatie. Ook het feit dat er een aparte kraamkamer aanwezig is om de kittens 
te kunnen scheiden van de andere katten in quarantaine is een sterk punt. 
 

2.1.10 Hondenafdeling 

Op de hondenafdeling is het personeel vernieuwend bezig. Er zijn al verschillende protocollen 
ontworpen voor het inwerken van vrijwilligers en andere medewerkers, ook is hier de nieuwsbrief 
ontstaan. Hier staan alle nieuwkomers, geadopteerde dieren en andere belangrijke informatie, 
zoals een nieuw reinigings- en desinfectieprotocol over de afdeling in. De brief wordt wekelijks 
naar alle medewerkers en vrijwilligers die zich hebben opgegeven gemaild.  Het is goed om dit 
vanuit het management te stimuleren. Ook wordt door het personeel gedragscursussen gevolgd. 
Het aanbieden van dergelijke cursussen vergroot de kennis van het personeel wat  ten goede komt 
aan het welzijn van de dieren en het reilen en zeilen op de afdeling.  
 

2.1.11 Kattenafdeling 

Ook op de kattenafdeling loopt het dagelijkse werk soepel onder de leiding van de vaste 
medewerker. De turnover van de dieren is vrij hoog, dieren die al wat langer in het asiel 
verblijven worden extra aangeprezen bij het publiek waardoor hun kans op adoptie vergroot.   
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2.2 Zwakke punten 

 

2.2.1 Scheiding afdelingen 

Personeel: De huidige regel is dat een werknemer maar op één afdeling per dag mag werken. Dit 
is een goede regel om verspreiding van ziektes tussen de verschillende afdelingen tegen te gaan. 
Er wordt echter niet altijd consequent met deze regel omgegaan. Zo worden bijvoorbeeld de 
nachthokken van de honden in de quarantaine af en toe door de medewerkers van de 
hondenafdeling schoongemaakt. Ook komt het voor dat personeel van de hondenafdeling de 
honden uit de nachthokken van de quarantaine ophaalt voor de eerste controle bij de dierenarts.  
 
Quarantaine honden: De honden blijven maximaal twee dagen op de quarantaine afdeling. De 
resterende quarantainetijd, 12 dagen, zitten ze in het quarantainegedeelte op de hondenafdeling. 
De quarantaine-honden hebben weliswaar hun eigen gang (C+D) maar de hokken worden 
schoongemaakt met dezelfde materialen, door dezelfde mensen in dezelfde kleding die ook de 
overige hokken schoonmaken. Bovendien worden de quarantainehonden op dezelfde velden gezet 
als de honden op afgifte. Er is dus geen goede scheiding tussen de quarantaine- en plaatsbare 
honden op de hondenafdeling. 
 
Ziekenboeg: In het asiel van Rotterdam is geen aparte ziekenboeg aanwezig. Hiermee voldoet 
het asiel niet alleen niet aan het HKB-‘99 artikel 9, zieke dieren kunnen hierdoor ook niet goed 
afgescheiden worden van gezonde dieren. Zieke dieren worden nu zoveel mogelijk in de ruimte 
gehouden waar ze ziek zijn geworden. De overige dieren in deze kamer worden vanaf dat 
moment als geïnfecteerd beschouwd. Hoewel het goed is om infectieuze dieren niet door het hele 
asiel te verslepen, wordt de kans zo wel groter dat de overige dieren in de ruimte ook 
daadwerkelijk geïnfecteerd worden. Bovendien wordt er in het asiel geen strak all-in all-out 
beleid gehanteerd, maar komen er telkens katten een cattery in en uit waardoor de 
besmettingskans groter is. 
 
Kraamkamer: In het asiel is een aparte kraamkamer voor katten aanwezig, wat zeer positief is 
aangezien drachtige of zogende poezen en kittens van de andere katten gescheiden dienen te 
worden daar hun afweer onvoldoende is. Echter, ook te dikke katten of katten met een medisch 
probleem, zoals een fractuur, worden in deze ruimte geplaatst. Soms zitten er zelfs katten die 
behandeld worden voor een niesziekte infectie!  
 
Materialen: De materialen (schrobborstels, trekkers, voerbakken etc) worden niet strikt 
gescheiden gehouden per afdeling. Dit werkt verspreiding van ziektekiemen in de hand. Het 
belangrijkste is een strikte scheiding van de spullen van de quarantaine en de afgifte afdeling 
zowel bij de honden als de katten. De materialen van de honden en kattenafdeling dienen ook 
gescheiden te worden. Onder andere om te voorkomen dat Bordetella bronchiseptica wordt 
verspreid. Deze bacterie veroorzaakt kennelhoest bij de hond, maar kan ook een rol spelen bij 
niesziekte van de kat [4].  
 
Looplijnen: De buitenverblijven van de kattenafdeling grenzen aan een van de hondenvelden 
waardoor de katten met de honden in contact kunnen komen, wat aanzienlijke stress kan geven. 
Ook lopen mensen soms tijdens het uitlaten van de honden langs de buitenverblijven van de 
katten. In de quarantaine afdeling zitten de achterste catteries daarnaast tegen het nachthok van de 
honden aan. De geuren en de geluiden komen via het raam de catteries binnen. Daarnaast zijn niet 
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alle looplijnen binnen in het asiel optimaal. De honden in de gangen b, d, en f moeten door de 
gangen a,c of e (zie bijlage A voor de plattegrond) om naar buiten te komen en andersom om naar 
de velden te komen. Alle dieren die overdag binnen worden gebracht, worden bij de balie in 
ontvangst genomen. Dit is echter ook de wachtruimte van de Minimax kliniek. Bovendien moeten 
de dieren langs de uitslaapkamer om in de quarantaine te komen. De kans op verspreiding van 
ziektekiemen is groter wanneer de dieren die nog in quarantaine moeten binnendoor moeten 
lopen. Het is dan ook sterk af te raden dieren voor quarantaine binnen door te laten gaan.  
 

2.2.2 Organisatorische structuur, informatievoorziening en registratie  

Op de afdelingen is het regelmatig niet duidelijk wie wat gaat doen en wie wat gedaan heeft. Dit 
heeft verschillende oorzaken. Ten eerste ontbreekt er, met name op de quarantaine, regelmatig 
een leidinggevende die de taken duidelijk verdeelt. Ten tweede ontbreekt er goede 
informatievoorziening voor de medewerkers die door iedereen gemakkelijk geraadpleegd kan 
worden. Zowel de manier van registeren als de communicatie zijn van invloed op de 
informatievoorziening in het asiel.  
 
Leiding: Gedurende de dag wordt er op de afdeling onderling besproken wat door wie gedaan 
wordt. Met name in de quarantaine afdeling worden, vaak uit gebrek van een duidelijke 
taakverdeling, ook regelmatig dingen op eigen initiatief gedaan. Zo komt het voor dat dieren  
dubbel gevoerd worden en is er ook een reëel risico dat dingen (bijvoorbeeld medicatie) vergeten 
worden. Dit kan tot verschillende gezondheidsrisico’s leiden. In het weekend zijn er minder vaste 
medewerkers aanwezig waardoor er dan ook zelden een leidinggevende voor alle afdelingen 
beschikbaar is. In het weekend gaat er dan ook vaker iets mis dan doordeweeks. Doordat het 
management niet vaak op de afdeling te vinden is krijgt het minder mee van de dagelijkse gang 
van zaken en de problemen waar men tegen aanloopt en is er minder goed te controleren of alles 
naar behoren verloopt. 
 
Communicatie tussen en binnen afdelingen en registratie van informatie: In de quarantaine 
wordt veel informatie verzameld over de gezondheid van de dieren zodat er eventueel snel kan 
worden ingegrepen. Veel informatie, zoals de controlelijsten, wordt echter niet lang bewaard, 
onder andere doordat het niet digitaal wordt gemaakt.  Hierdoor kan men minder goed het verloop 
van ziekteverschijnselen over een lange termijn in de gaten kan houden. De vaste medewerkers 
van het Dierenopvang Rotterdam zijn in dit kader van groot belang. Veel van de informatie zit in 
de hoofden van de medewerkers. Dit maakt ze lastiger te vervangen bij ziekte of verlof. Het is 
van groot belang dat iedereen die in het asiel werkt op de hoogte is van belangrijke informatie 
over de dieren. Onder andere de dierenartsassistente is een belangrijke spil in de organisatie, veel 
informatie gaat via haar. Informatie-uitwisseling op de afdeling en met de dokterskamer gaat vaak 
mondeling of via losse briefjes. Dit vergoot de kans dat er informatie veloren gaat. Alleen 
informatie van een behandeling door de dierenarts komt in BLAF te staan. Bij de honden en 
katten ligt een schrift waar bijzonderheden van de hele afdeling worden ingeschreven, maar dit is 
lastig terugzoeken met zoveel verschillende dieren. Het werkt efficiënter en effectiever indien de 
meest relevante informatie over de dieren voor alle betrokkenen gemakkelijk toegankelijk is en is 
ook van belang in het kader van de diergezondheid. Dit zelfde geldt voor de quarantaine waar 
wekelijks veel verschillende mensen werken. Informatie over de dieren moet dan ook daar 
gemakkelijker toegankelijk zijn. Degene die op dinsdag komt kan nu niet zien of maandag al is 
doorgegeven dat een kat ziekteverschijnselen vertoont.  
 In het computerprogramma BLAF kan men voornamelijk informatie per dier, of hok opzoeken. 
Voor een asiel is het echter ook belangrijk om kengetallen over bijvoorbeeld de gezondheid van 
de populatie als geheel in de gaten te houden, hier wordt nu nauwelijks aandacht aan besteed [5].  
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2.2.3 Gebouw 

Het gebouw heeft een aantal nadelen. Ten eerste is er op de quarantaineafdeling onvoldoende 
ruimte om de honden daar de gehele periode te houden waardoor ze de rest van hun 
qurantaineperiode op de hondenafdeling zelf zitten. Deze quarantainegangen zijn echter slecht te 
scheiden van de afgiftegangen zoals vermeld in paragraaf 2.2.1. Ten tweede mist er een aparte 
ruimte voor de opslag van dekens e.d. die nu op de quarantaine worden bewaard. Een derde 
nadeel aan het gebouw is dat ventilatiesysteem dat vroeger in gebruik was, kapot is waardoor met 
name de algemene ruimtes en de quarantaine slecht geventileerd worden. 
 

2.2.4  Endo- en ectoparasietenbeleid 

Honden en katten die in een kennel verblijven, lopen een verhoogd risico op een parasitaire 
infectie [6]. Dieren die knaagdieren eten, er lopen veel muizen rond in het dierenasiel, lopen een 
groter risico op een lintworm infectie. Alle honden en katten die het asiel van Rotterdam 
binnenkomen worden behandeld met Stronghold®11. Dit middel is echter niet werkzaam tegen 
lintworm en teken. Voornamelijk bij de katten in het asiel wordt zo nu en dan lintworm gezien 
(proglotiden in de ontlasting). Volwassen dieren worden in principe eenmalig bij binnenkomst 
preventief met stronghold behandeld. Daarna worden ze alleen behandeld met een antiparasiticum 
als er wormen, proglotiden of vlooien bij de dieren worden gezien. Een dier verblijft gemiddeld 
genomen ruim een maand in het asiel, er zijn echter ook dieren die maanden tot meer dan een jaar 
in het asiel verblijven. Deze worden doorgaans in die tijd niet opnieuw ontwormd. Het is zowel in 
het belang van de gezondheid van de dieren als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de 
dieren regelmatig te behandelen met een antiparasiticum. De dieren worden namelijk uitgelaten in 
een park en er komt regelmatig publiek met een minder goed werkend immuunsysteem (kinderen, 
ouderen, zieken). Het is de taak van het dierenasiel om haar bezoek en de omgeving te 
beschermen tegen parasitaire infecties.  

 

2.2.5 Vrijwilligersbeleid 

Naast de vaste medewerkers werkt in het asiel een grote variëteit aan mensen. Van mensen die 
een taakstraf opgelegd hebben gekregen, tot vaste medewerkers met een betaalde baan. Een asiel 
functioneert niet zonder de hulp van vrijwilligers. Niet alle vrijwilligers laten zich echter even 
goed aansturen. Omdat zij soms  hun eigen plan trekken brengen ze daarmee de 
gezondheidsdoelstellingen in gevaar door bijvoorbeeld niet actief mee te werken met de 
strategieën die besmetting van de dieren in het asiel moeten voorkómen. Dit werkt niet alleen 
grote frustraties op bij het vaste personeel en de overige vrijwilligers, maar kan ook in sommige 
gevallen de gezondheid en het welzijn van de dieren in gevaar brengen  
 

2.2.6 Hygiëne Dierenopvang Rotterdam 
 

Reinigings- en desinfectiebeleid:  
Artikel 18 van het HKB-‘99 schrijft voor dat een inrichting dagelijks gereinigd moet worden en 
regelmatig en deugdelijk ontsmet. Het geeft een asiel weinig aanknopingspunten voor de  manier 
waarop ze haar reinigings- en desinfectiebeleid moet invullen. Dit terwijl hygiëne en daarmee 
reiniging en desinfectie een zeer belangrijk managementpunt is voor een plek waar veel dieren bij 
elkaar worden gehouden en de deur altijd open staat [7].  

                                                
11 www.fidin.nl > De werkzame stof van stronghold is selamectine. Dit is werkzaam tegen vlooien, 
volwassen spoel -en haakwormen in het mdk, luizen en oormijtinfecties.  
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In het dierenasiel van Rotterdam is momenteel geen transparant reinigings- en desinfectiebeleid. 
Doordat het vaste personeel niet altijd aanwezig is / kan zijn en door het ontbreken van duidelijke 
schriftelijke protocollen die voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn, wordt er op 
verschillende manieren schoongemaakt. Elke afdeling heeft zijn eigen manier om de 
dierverblijven te reinigen en te desinfecteren en verandert dit naar eigen inzicht.  

Door het aantonen van de contaminatiegraad van verschillende plaatsen in het asiel door  
middel van het kweken van indicatorbacteriën na monstername, is een beeld gevormd van de 
algemene hygiëne in het asiel (zie verslag monstername in bijlagen p.57). Meerdere plaatsen op 
verschillende afdelingen bleken een matige tot slechte hygiëne te hebben.  Ook op het oog is 
verbetering van de hygiëne wenselijk aangezien de kantine en het sanitair er regelmatig vuil uit 
zien. Daarnaast wijzen de resultaten van de monsternamen er sterk op dat de manier van reiniging 
en desinfectie (R&D) op de afdelingen ineffectief is. Het 1e hok wat in een quarantaine cattery 
wordt schoongemaakt heeft een goede hygiëne na R&D, het 5e hok wat met dezelfde emmer 
wordt schoongemaakt, is na de schoonmaak echter onhygiënisch. Ook de R&D op de 
kattenafdeling en de R&D van de nachtkennels blijkt ineffectief te zijn.  

Zowel op de quarantaine als op de kattenafdeling wordt vaak alleen met een 
desinfectiemiddel gewerkt, zonder voorafgaande reiniging, waarbij de katten meestal in het hok 
of verblijf blijven. Dit is niet alleen een ineffectieve manier van schoonmaken, aangezien er voor 
desinfectie eerst gereinigd moet worden, ook het gebruik van desinfectiemiddelen waarbij een 
dier nog in zijn hok zit wordt sterk afgeraden [7]. Bij de hondenafdeling wordt juist alleen  
gereinigd en niet gedesinfecteerd. Door onvoldoende desinfectie kan de infectiedruk echter 
toenemen en neemt de kans op een uitbraak toe. In de kennels wordt ook voornamelijk de vloer 
gereinigd aan de muren wordt weinig aandacht besteed, de honden komen met poten, vacht, neus 
en urine echter ook met de muren in aanraking. Daarnaast wordt op alle afdelingen niet 
structureel aan periodieke desinfectie van de gangen en catteries gedaan. Dit gebeurd enkel bij  
bij ziekte-uitbraak of indien een kamer leeg is. Vooral in drukke tijden als het asiel vol zit is hier 
geen tijd voor. Terwijl juist in een volle periode de infectiedruk al hoger is dan normaal en het 
dan extra belangrijk is om ook goed te desinfecteren. 

 Met name op de quarantaine- afdeling zijn de omstandigheden voor een goede R&D niet 
ideaal. De nachthokken van de honden zijn niet voldoende uitgerust om ze goed te kunnen 
reinigen en desinfecteren. Er is geen warm water en de buitenverblijven zijn niet allen te bereiken 
met de tuinslang waardoor men met emmer door een volle schuur moet indien alle hokken bezet 
zijn. Onderstaande paragrafen geven verbeterpunten aan op het gebied van hygiëne die voor het 
gehele dierenasiel gelden. 
 
Reinigings en desinfectiemiddelen: 
Er wordt wisselend gebruik gemaakt van verschillende reinigings- en desinfectiemiddelen in 
dierenopvang Rotterdam. Soms worden deze zelfs gemengd indien de voorraad van een bepaald 
middel ontoereikend is. De te gebruiken hoeveelheid van de reinigings- en desinfectiemiddelen 
wordt doorgaans niet afgemeten. Hierdoor ontstaan werkoplossingen met sterk variabele 
concentraties van deze middelen. Het is echter heel belangrijk dat de juiste dosering van deze 
middelen wordt gehanteerd [8]. Te lage concentraties hebben onvoldoende effect, hogere 
concentraties kunnen extra schadelijk zijn voor mens, dier en het milieu!  
 Er worden verschillende desinfectiemiddelen gebruikt in het dierenasiel waarvan de 
meeste niet geregistreerd zijn voor het desinfecteren van dierverblijven. Ook zijn niet alle 
gebruikte desinfectiemiddelen even effectief. Zo is Praktisan, een middel dat quartairnaire 
ammonium verbindingen bevat, en vaak wordt gebruikt niet voldoende effectief tegen calicivirus, 
een veroorzaker van niesziekte en andere resistente ziekteverwekkers [9]. Daarnaast wordt er niet 
structureel gewisseld van desinfectiemiddelen om resistentie van ziektekiemen te voorkomen.   
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Gebruikte materialen: Alle muren in het asiel zijn van poreus materiaal en daardoor slecht te 
desinfecteren, hetzelfde geldt voor de hondenvelden [8]. Naast de goed te reinigen en 
desinfecteren roest vrij stalen (rvs) voerbakken wordt er in het asiel ook gebruik gemaakt van 
plasticvoerbakjes. Ook de kattenbakken zijn van plastic. Doordat hier gemakkelijk krassen in 
komen zijn deze minder goed te reinigen en desinfecteren. Dit geldt ook voor de houten 
ligplankjes in de hokken op quarantaine. Veel plankjes zijn zwaar beschadigd en daardoor slecht 
te desinfecteren. De lastig te desinfecteren [8] krabpalen en speeltjes die in het asiel aan kittens 
worden gegeven worden niet periodiek vervangen. Doekjes en sponsen waarmee wordt 
schoongemaakt worden meestal niet gewassen en alleen vervangen als ze kapot zijn. Vuile 
doekjes vormen een grote besmettingsbron, daarnaast is het gebruik van sponzen af te raden 
aangezien hier veel bacteriën in verzamelen [10]. 
 
Handhygiëne: Om een goede handhygiëne te kunnen handhaven is het noodzakelijk dat er op 
meerdere plaatsen gelegenheid is om de handen te wassen en/of te ontsmetten met handalcohol 
[12]. In het asiel is er echter zeer beperkte gelegenheid om de wassen handen. Bij de toiletten zijn 
de zeepdispensers niet gevuld en ook in de keuken is vaak geen gevulde zeepflacon aanwezig. 
Ook op de afdelingen is de mogelijkheid om de handen te wassen nauwelijks aanwezig. Het feit 
dat de handen in de kattenafdeling moeten worden gewassen in emmers met koud water waarin 
het desinfectiemiddel is opgelost zijn weinig uitnodigend. Het desinfectiemiddel is corrosief en 
chloor kan vlekken op de kleren geven [9]. Ook de lage verversingsfrequentie van de 
desinfecterende oplossing in de emmers draagt niet bij aan een goede handhygiëne. De handen 
kunnen zo zelfs gecontamineerd raken! Deze situatie vergroot de kans dat mensen het 
desinfecteren van de handen achterwege laten. Ten tweede hebben de meeste desinfectiemiddelen 
een minimale inwerktijd van 5 minuten nodig [11]. Zeer weinig mensen zullen 5 minuten met hun 
handen in de bak blijven staan. Om te testen hoe het met de handhygiëne van de medewerkers in 
het asiel gesteld is zijn verschillende monsters genomen (zie bijlage monsternamen p.57). De 
resultaten duiden op een matige tot slechte handhygiëne van een aantal medewerkers. Het is 
daarom zaak handhygiëne te stimuleren. 
 
Ventilatie: Het HKB-‘99 stelt dat er in het asiel op afdoende wijze moet worden geventileerd. 
Zonder een goede ventilatie wordt het doel: het reduceren van het infectierisico, niet of 
onvoldoende bereikt [7]. Door de grote dichtheid van dieren en het gebruik van stoffige 
materialen zoals grit is de lucht in een asiel veel ‘vuiler’ dan in een standaard werkomgeving of 
woonhuis. De huidige ventilatie in het asiel is met name in de quarantaine niet optimaal. Dit is 
ook de mening van een groot deel van de medewerkers.  
 
Werkkleding en schoeisel: In dierenasiel Rotterdam wordt op de meeste afdelingen geen 
werkkleding gedragen. Echter, tijdens het schoonmaken is de kans groot dat de kleding 
gecontamineerd raakt met ziekteverwekkers die overgedragen kunnen worden van het ene naar 
het andere verblijf indien men steeds in dezelfde kleding loopt [13]. Zeker bij het werk met de 
hogedrukspuit raakt kleding snel gecontamineerd met ziektekiemen. In de catteries worden bij het 
kroelen stofjassen gedragen om kruisbesmetting te voorkomen. Deze worden echter vaak niet op 
de goede plek terug gehangen. Hierdoor worden de jassen in meerdere catteries aangedaan en 
wordt het effect van het gescheiden gebruik van de jassen per afdeling teniet gedaan. Ook wordt 
zowel in de quarantaine als op de kattenafdeling niet te allen tijden en door iedereen een stofjas 
gedragen wat wel noodzakelijk is om overdracht van ziektekiemen tussen de catteries via kleding 
te minimaliseren. Daarnaast kunnen tevens schoenen als vector dienen om ziektekiemen door het 
asiel te verspreiden. In het asiel wordt tijdens de schoonmaak niet door alle medewerkers 
schoeisel gedragen dat goed kan worden gereinigd en/of gedesinfecteerd.  
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Ongedierte bestrijding: Het dierenasiel heeft al enkele maanden last van een muizenplaag. In 
elk asiel zijn muizen te vinden, maar hier is echt sprake van een plaag. De muizen lopen door de 
schone was en speeltjes heen. Alle kleden etc. moeten voor gebruik uitgeschud worden om de 
muizenkeutels te verwijderen. Ook zijn er vaak voerzakken aangeknaagd. Aangezien muizen 
verschillende ziektes kunnen overbrengen is het zeer belangrijk om de muizenplaag snel en goed 
te bestrijden. Het komt vaak voor dat voertonnen niet afgesloten staan, ook zijn bepaalde kasten 
niet afsluitbaar voor muizen. Hierdoor kunnen de muizen zowel het voer als de kleedjes 
besmetten. Maatregelen zijn hier zeker gewenst. 
 

2.2.7 Quarantaineafdeling 

Aangezien de quarantaine afdeling zo’n belangrijke afdeling is in het dierenasiel en dit de 
belangrijkste bottleneck lijkt te zijn bij het bestrijden van infectieziektes wordt in deze paragraaf 
de verbeterpunten van de quarantaine nader besproken. 
 
Onderbezetting en leiding: Zoals reeds aangegeven is de quarantaine afdeling een zeer 
belangrijk onderdeel van een dierenasiel. De quarantaine heeft regelmatig te kampen met een 
onderbezetting onder andere doordat een vaste medewerker van de quarantaine wegens ziekte al 
geruime tijd niet werkzaam is. Door de vele taken, de grote verantwoordelijkheid en niet ideale 
werkomstandigheden is de werkdruk op de quarantaineafdeling hoog. Door deze zaken is de 
quarantaine voor veel vrijwilligers en stagiaires dan ook geen geliefde plek om te werken. Indien 
er een leidinggevende aanwezig is op de afdeling, is hij of zij genoodzaakt de hele dag mee te 
werken in de catteries. Dit leidt er toe dat er weinig tijd is om nieuwkomers goed in te werken en 
de controle over de afdeling te behouden. Dit vergroot de kans dat bepaalde taken niet of juist 
dubbel gedaan worden. Er zijn zelfs dagen waarop de quarantaine uitsluitend door stagiaires 
wordt bemenst. De dierenartsassistente zorgt weliswaar voor het logistieke gedeelte, maar er mist 
een leidinggevende die aanwezig is op de afdeling zelf. Bij veel stagiaires ontbreekt het overzicht 
nog om dingen aan te pakken naast de standaard taken als voeren en schoonmaken. Stagiaires 
zouden enkel in uitzonderlijke gevallen een belangrijke afdeling als de quarantaine zonder 
leidinggevende moeten bemensen. Dit is ook belangrijk aangezien de arbo-wet voorschrijft  dat 
personen onder de 18, waar veel stagiaires onder vallen door de werkgever extra in bescherming 
genomen worden in verband met hun beperkte werkervaring en onvoltooide ontwikkeling.  
  
Quarantaineperiode: De knaagdieren en konijnen worden meteen na de controle van de 
dierenarts ongevaccineerd in de kantine gezet. Dieren in de kantine is niet alleen onhygiënisch 
ook is de kans op een infectieuze ziekte-uitbraak (VHD, myxomatose) bij deze dieren  reëel te 
noemen. Ook voor de honden en katten wordt niet altijd een officiële quarantaine periode 
gehanteerd. Alle honden gaan na twee dagen van de nachthokken over naar de hondenafdeling. 
Artikel 21 van het HKB-‘99  stelt echter dat een hond of kat waarvan het aannemelijk is dat ze 
niet zijn ingeënt, tot ten minste zeven dagen na enting in de quarantaineruimte moeten verblijven. 
Het komt daarnaast regelmatig voor dat hele jonge of oude honden die nog in hun quarantaine 
periode zitten overdag in het kantoor worden gehouden. Hoewel dit voor het welzijn van de 
dieren zelf goed kan zijn, vergroot men zo wel de kans op verspreiding van eventuele infectieuze 
aandoeningen. Binnengekomen zwerfkatten blijven standaard 14 dagen in quarantaine. Het komt 
echter regelmatig voor dat afstandkatten wel voor het eind van de quarantaine periode naar afgifte 
gaan. Dit heeft als voordeel dat de katten eerder gesocialiseerd worden en ze sneller geadopteerd 
kunnen worden, echter de kans op insleep van ziekte uit de quarantaine naar de afgiftecatteries 
wordt zo wel veel groter. Entreacties die een niezende cattery op de afgifte veroorzaken zijn 
bovendien niet zeldzaam in het asiel. 
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Infectie risico: Niesziekte is zoals eerder vermeld een probleem in het dierenopvang Rotterdam. 
Dit kost geld aangezien de dieren langer in quarantaine moeten blijven en de medicijnkosten 
hoger zijn. Bovendien tast ziekte het welzijn van de katten aan. Het hoge aantal niesziekte-
infecties ontstaat door verschillende factoren. Ten eerste wordt er niet door iedereen in alle 
gevallen werkkleding op de juiste manier gedragen op de quarantaine-afdeling. Ten tweede lopen 
er op de quarantaine-afdeling veel mensen in en uit om een kat te bekijken, een röntgenfoto te 
maken of kleedjes te pakken. Ten derde blijkt de manier van R&D niet optimaal te zijn zoals in § 
2.2.6 is besproken. Een andere reden die bijdraagt aan het aantal niesziekte infecties is het feit dat 
kittens niet strikt gescheiden worden van andere dieren. Kittens zijn gevoeliger voor het 
ontwikkelen van niesziekte dan gezonde volwassen katten en moeten daarom extra beschermd 
worden tegen ziektekiemen. In de kraamkamer verblijven ook andere katten. Kittens die extra 
goed in de gaten moeten worden gehouden zitten in een hok van de dierenartskamer. In de 
dierenartskamer komen echter alle zieke dieren, die een besmettingsbron vormen voor deze 
kittens. Daarnaast lopen er de hele dag mensen in en uit deze ruimte wat voor onrust zorgt. Om 
deze redenen is de huisvesting van kittens in een behandelkamer niet wenselijk.  
 

2.2.8 Arbo- wetgeving 

Artikel 3 van de arbeidsomstandighedenwet stelt dat de werkgever zorg moet dragen voor de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. 
Het dierenasiel Rotterdam is dus aansprakelijk voor de gezondheid van haar werknemers en 
stagiaires tijdens hun werk in het dierenasiel. In een dierenasiel zijn een aantal gevaren voor de 
gezondheid die speciale aandacht verdienen. Doordat er gewerkt wordt met levende dieren 
vormen bijt- en krabincidenten een reëel risico. Op de hondenafdeling komen vrij regelmatig 
bijtincidenten voor, zowel tussen honden als tussen hond en mens. Voor het welzijn van 
werknemers en dieren en het imago van het asiel is het belang het aantal bijtincidenten te 
minimaliseren. Ook het oplopen van zoönosen12 als schimmel- of een wondinfectie na een beet is 
een risico voor de gezondheid van werknemers in een asiel. Het is de taak van de werkgever om 
werknemers hierover voor te lichten. Lang niet bij alle medewerkers in het asiel zijn deze  
gevaren bekend.  Daarnaast wordt er in verband met de noodzakelijke desinfectie van 
dierenverblijven frequent gewerkt met gevaarlijke stoffen. Deze stoffen zijn irriterend voor de 
luchtwegen en corrosief en kunnen daardoor een gevaar vormen voor de gezondheid [11]. Het 
nemen van beschermende maatregelen is hierbij noodzakelijk, maar dit wordt nu zelden gedaan. 
Soms omdat deze niet aanwezig zijn, maar ook omdat men bijvoorbeeld handschoenen niet fijn 
werken vindt. Ook doordat de ventilatie op de quarantaine slecht is, is het zeer onprettig met 
desinfectiemiddelen te werken. De lucht wordt nauwelijks ververst, waardoor dampen van 
desinfectiemiddelen die irriterend zijn voor de luchtwegen langer blijven hangen. Dit kan zowel 
voor de medewerkers als de dieren schadelijk zijn.  Het is dan ook zaak de werkomstandigheden 
in het asiel te verbeteren. 

                                                
12 Zoönose: ziekte die van dier naar mens kan overgaan 
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2.3 Kansen voor dierenopvang Rijmond 
 

2.3.1 Benchmarking 

Het is goed om data bij te houden voor benchmarking13. Indien men meer informatie heeft over 
verschillende zaken zoals hoe het asiel het ten opzicht van het jaar ervoor doet, of er verschillen 
zijn in maanden, kan men beter inspelen op verschillende situaties. Daarbij kan het effect van een 
bepaalde maatregel, bijvoorbeeld het invoeren van een hygiëneprotocol, dan beter worden 
gemeten. Het is daarom belangrijk meer gegevens digitaal op te slaan en daar 
gebruikersvriendelijke en passende software bij te gebruiken. Ook is het verstandig om 
dierenasiel Rotterdam te kunnen vergelijken met andere asielen in Nederland. Daartoe zullen 
kengetallen moeten kunnen worden uitgerekend die door al deze asielen worden gebruikt, om een 
goede vergelijking te kunnen maken.  Wat gaat er beter en van wie valt er wat te leren? 
 

2.3.2 Politiek 

Met dank aan de “Partij voor de dieren” is er steeds meer aandacht voor dieren en dierenwelzijn 
in de politiek. Ook maakt het HKB-’99 naar verwachting in 2009 plaats voor een 
certificatieregeling voor de huisdierenbranche. Er worden richtlijnen ontworpen op het gebied 
van onder andere waaraan een asiel moet voldoen wil het gecertificeerd worden14. Rotterdam 
heeft hierin een kans om zich te profileren naar de rest van Nederland door spoedig aan de 
richtlijnen te voldoen en gecertificeerd te worden. Daarnaast is de kans groter dat er meer 
projecten en aanpassingen gefinancierd worden door de overheid nu er meer aandacht is voor het 
welzijn van dieren. Wellicht wordt het door deze ontwikkelingen gemakkelijker voor het asiel 
goede vrijwilligers aan een gesubsidieerde baan te helpen.  
 

2.3.3 Stages en onderzoek 

Tijdens de co-schappen van de studiediergeneeskunde zijn er steeds meer mogelijkheden om 
stage te lopen buiten de klinieken van de faculteit zelf. Dierenopvang Rotterdam zou in 
combinatie met de minimaxkliniek potentieel een mooie opleidingsplaats plaats zijn voor 
diergeneeskunde studenten. Een win win situatie, een dierenasiel stelt veterinaire stagairs instaat 
hun praktische vaardigheden te vergroten, terwijl zij op hun beurt een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan de veterinaire zorg.  Ook door het laten uitvoeren van verschillende onderzoekstages, 
bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsdiergeneeskunde, kan men aan goedkoop professioneel 
advies en oplossingen komen voor verschillende problemen of verbeterpunten van het dierenasiel. 

 

                                                
13 Benchmark: Referentiekader om de kwaliteit van een bepaalde prestatie te beoordelen.     
http://www.encyclo.nl/begrip/benchmark 
14 www.lnv.nl Werkprogramma van de nota Dierenwelzijn 2008-2011 
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2.4 Bedreigingen voor dierenopvang Rotterdam 
 

2.4.1 Ziekte uitbraak 

De hygiëne in het dierenasiel is niet optimaal en verbetering is noodzakelijk om de kans op een 
ziekte-uitbraak te reduceren. Via verschillende wegen kan een infectieuze ziekte zich snel door 
het asiel verspreiden. Ten eerste wordt er niet altijd bij alle dieren een officiële quarantaine 
periode aangehouden. Ten tweede is het hygiëne en reinigings- en desinfectiebeleid van 
dierenopvang Rotterdam niet voldoende zoals in paragraaf 2.2.1, 2.2.4 3n 2.2.6 beschreven is. 
Hierdoor neemt de na door reiniging en desinfectie niet voldoende af of zelfs toe. Ook het onjuist 
dragen van werkkleding en het niet goed scheiden van afdelingen zorgen ervoor dat ziektekiemen 
zich gemakkelijk en snel door het asiel kunnen verspreiden. Doordat ook niet alle dieren 
daarnaast voldoende worden behandeld met antiparasitica is de kans dat ze daadwerkelijk ziek 
worden van een parasitaire infectie groter.  Naast deze interne bedreigingen die de kans op een 
ziekte uitbraak verhogen zijn er ook externe bedreigingen die de kans op een ziekte uitbraak 
vergroten. De klimaatveranderingen leiden ertoe dat er steeds meer exotische ziektes in 
Nederland worden waargenomen onder ander bijvoorbeeld doordat het verspreidingsgebied van 
vectoren als muggen en teken kan verschuiven [14].  
   

2.4.2 Honden- en Kattenbesluit 1999 (HKB-’99) 

Het HKB-‘99 wordt binnenkort vervangen door nieuwe regelgeving. Op dit moment voldoet het 
asiel op aantal punten niet aan de vigerende wetgeving. Dit vormt een mogelijke bedreiging voor 
het asiel.  Artikel 20 van het HKB- ’99 stelt dat honden en katten binnen 5 werkdagen na 
binnenkomst in het asiel gechipt moeten worden. In een aantal gevallen gebeurd dit pas op een 
later moment in dierenopvang Rotterdam. Met name honden, maar ook katten zijn sociale dieren. 
De katten zijn op de afgifte in groepen gehuisvest, de honden in het asiel worden echter solitair 
gehuisvest. Het HKB-‘99 schrijft in artikel 11 voor dat indien er meer dan hond in het asiel 
aanwezig is, ten minste 2 en ten hoogste 20 honden bij elkaar in één binnen- of buitenverblijf 
worden gehuisvest. Alleen tijdens de quarantaineperiode en in geval van gezondheid- of 
welzijnsredenen van het dier of het welzijn van de ander dieren worden de dieren solitair 
gehuisvest. Daarnaast is het feit dat er geen aparte ziekenboeg aanwezig is in tegenspraak met het 
HKB-‘99. Het punt van de quarantainetijd waarin het dierenasiel niet kan voldoen aan het HKB-
‘99 is al genoemd in paragraaf 2.2.7. Ook het feit dat de vriezer voor de opslag van gestorven 
dieren in het nachthok van de quarantaine (bijlage A) staat niet in overeenstemming met het 
HKB-‘99. Dode dieren mogen volgens het HKB niet worden opgeslagen in een ruimte met 
levende dieren. 
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3.0 Advies aan dierenopvang Rotterdam 
Op basis van de SWOT- analyse is het onderstaande advies opgesteld. Per verbeterpunt wordt er 
een advies gegeven met mogelijkheden voor verbetering. Aan het gebouw zelf kan, zonder 
ingrijpende financiële gevolgen, niet veel kan worden veranderd. Aangezien het gebouw qua 
indeling en materialen wel van grote invloed is op het infectierisico in het dierenasiel, worden als 
laatste punt enkele adviezen gegeven waaraan gedacht moet worden besteed bij eventuele ver- of 
nieuwbouw [15],[16]. Gedurende het onderzoek is op een aantal punten reeds verbetering 
aangebracht. Zo zijn een nieuw hygiëneprotocol en verschillende reinigings- en 
deinfectieprotocollen geïmplementeerd om de hygiëne te verbeteren. Bij deze adviespunten is 
daarom aangegeven hoe ver men is gevorderd en waar men nog extra op kan letten.  

3.1 Scheiding afdelingen 

In het kader van hygiëne en daarmee het inperken van het infectierisico is het noodzakelijk om de 
afdelingen op verschillende gebieden strikt te scheiden.  
 
3.1.1 Personeel: Het is zeer wenselijk dat het verzorgende personeel inzetbaar is op alle 
afdelingen om onderbezetting op te kunnen vangen. Het is echter in het kader van het beperken 
van infectierisico’s van belang dat een medewerker per dag slechts op één afdeling werkzaam is. 
Bij tijdelijk personeelsgebrek dienen roostertechnische maatregelen te worden genomen, zoals het 
aanpassen van de werkvolgorde: “van schoon naar vuil”. Bijvoorbeeld eerst de hondenafdeling 
reinigen alvorens, na het aantrekken van andere werkkleding, de quarantaine schoon te maken. 
Het is beter dat deze persoon daarna niet meer terug gaat naar de hondenafdeling. Mocht dit 
noodzakelijk zijn, dan dient werkkleding weer te worden verwisseld en de handen goed te worden 
gewassen. Hetzelfde geldt voor hulp van de hondenafdeling en kattenafdeling bij het spreekuur 
van de quarantaine-afdeling. 
 
3.1.2 Materialen: Momenteel zijn er geen aparte materialen voor elke afdeling. Dit werkt 
verspreiding van ziektekiemen in de hand. Een strikte scheiding van de spullen die gebruikt 
worden voor de dieren in quarantaine en de spullen voor dieren op de afgifte is belangrijk. De 
materialen van de honden- en kattenafdeling dienen ook gescheiden te worden. Onder andere om 
te voorkomen dat Bordetella wordt verspreid aangezien dit bij beide ziekte kan veroorzaken. 
Daarnaast is het zeer belangrijk om bij ziekte de spullen van de betreffende gang, cattery of 
individueel dier strikt gescheiden te houden van de rest. Door per afdeling de materialen ook weer 
op te delen per gang of cattery is de verspreiding van infecties via deze materialen nog beter 
tegen te gaan.  
 Verbeteringen die op dit gebied al gemaakt zijn: 
• De materialen van de hondenafdeling zijn per 2 gangen gescheiden, op al het materiaal staat 

a&b, c&d of e&f geschreven. Niet al het personeel is al op de hoogte van deze verdeling of 
houdt zich er aan, het is zaak hier scherp op te zijn. Het is belangrijk dat men er op attent is 
nieuwe materialen ook weer te markeren.  

• Elke cattery op de kattenafdeling heeft zijn eigen schrobborstel en gemarkeerde stofjas. 
Trekkers zijn verdeeld in het linker, midden en rechter gedeelte dit is aangegeven met 
verschillende aantallen gele strepen. Om de verspreiding van ziektekiemen nog verder tegen 
te gaan is het beter om in iedere cattery een aparte trekker te gebruiken. 

• Op de quarantaine zijn alle materialen voor de hondenkennel blauw gemarkeerd, daarnaast 
hebben U&T (1 groene streep) , de kraamkamer (groen+blauw), het circuit (Q,R,O,P→ twee 
groene strepen ) en de nachtopvang (drie groene strepen) hun eigen gemarkeerde trekker. 
Nog beter zou het zijn als elke cattery haar eigen schrobborstel en trekker krijgt. 
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3.1.3 Indeling van het gebouw 
Het gebouw is niet ideaal om een goede afscheiding tussen alle afdelingen te kunnen realiseren. 
Er zijn wel een aantal veranderingen mogelijk die verspreiding van ziektekiemen door het asiel 
reduceren:  
• Maak zoveel mogelijk gebruik van de zijdeur van de quarantaine- afdeling zodat dieren niet 

binnendoor naar de quarantaine- afdeling vervoerd worden. 
• Wissel de functie van catteries U & T om te wisselen met O & P. Op deze manier hoeven de 

katten dan niet door een groot deel van het asiel bij binnenkomst.  
• Vervoer alle katten in een draagmand door het asiel in plaats van op de arm. Dit verkleint de 

kans op de verspreiding van ziektekiemen en geeft minder stress bij de meeste katten dan 
indien zij los op de arm worden meegenomen.  

• Laat de honden niet uit in de buurt van de buitenverblijven van de katten.  
• Houdt kittens en moederpoezen strikt gescheiden van andere dieren in  het asiel. Maak 

gebruik van gastgezinnen waar de infectiedruk meestal veel lager is dan in een asiel indien 
een goede afscheiding van kittens en moederpoezen niet mogelijk is.  

• Per ziektegeval moet door de dierenarts een afweging gemaakt worden of het beter is het 
individuele dier te isoleren, of de hele gang/cattery te isoleren.  

• Creëer indien mogelijk ziekenboegen voor 10% van het aantal dieren. Het beste is om zowel 
op quarantaine als op de afdeling een ziekenboeg te hebben.  

 
Er zijn een aantal mogelijkheden voor herindeling van de quarantaine zodat een vaste 
kattenziekenboeg kan worden gemaakt (plattegrond: bijlage A). Daarnaast kan er ook gekozen 
worden voor een all-in all-out systeem. All- in is meestal niet te realiseren omdat de katten 
verspreidt binnenkomen. Wel kunnen alle katten in een cattery in een keer naar afgifte (all-out). 
De keuze die gemaakt wordt is afhankelijk van zowel de gemiddelde bezetting en het gemiddelde 
aantal zieke dieren als de praktische toepasbaarheid van de opties. 

 
1) De kraamkamer veranderen in ziekenboeg voor katten 

Voordeel: Deze kamer is goed afgescheiden van de rest van het asiel, er komen geen andere 
dieren in de ruimte en de kamer is groot genoeg om 10% van de katten in te huisvesten. Een 
bijkomend voordeel is dat zich binnen deze kamer subhokjes bevinden. Zieke dieren kunnen 
op deze manier ook weer van elkaar gescheiden kunnen worden.  
Nadeel: De kraamkamer verliest haar functie. Er moeten gastgezinnen worden gezocht voor 
de kittens en moederpoezen. Daarbij is de kraamkamer een vrij grote ruimte om op te geven. 
Men mag er van uit gaan dat de ziekenboeg niet voortdurend geheel bezet zal zijn.  
 

2) Cattery S veranderen in een ziekenboeg voor katten 
Voordeel: In deze cattery is ruimte om bijvoorbeeld medicatie toe te dienen. De dierenartsen 
kunnen eventueel naar de kamer toegaan voor de controle zodat de zieke katten niet door het 
asiel getransporteerd hoeven worden. Ook deze ruimte kan goed worden afgesloten van de 
rest van het asiel en er hoeven geen andere dieren door de ruimte zelf heen.  
Nadeel: Er staan niet genoeg hokken om 10% van het aantal katten te kunnen bergen indien 
de quarantaine vol zit. Ook is er geen mogelijkheid om extra hokken bij te plaatsen aangezien 
ze anders tegenover elkaar komen te staan wat niet wenselijk is. Bij een grote bezetting met 
veel zieken is deze ruimte daarom te klein. Dit zou ondervangen kunnen worden door een 
andere cattery waar op dat moment veel zieken zitten tijdelijk als ziekenboeg te bestempelen.  
 

3) Catteries U & T veranderen in ziekenboeg  voor katten(O&P wordt de nieuwe U&T) 
Voordeel: deze ruimtes zijn samen ruim gevoeg en goed af te sluiten van de rest van het asiel. 
Ook zijn dit de catteries die zich het dichtst bij de dierenartskamer bevinden, zodat de afstand 
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die moet worden afgelegd met de zieke dieren het kleinst is. Aangezien het om 2 aparte 
kamers gaat kunnen verschillende soorten ziektes van elkaar worden gescheiden.  
Nadeel: Er moet een andere opslag worden gevonden voor de dekens etc., aangezien je in 
deze ruimte zo min mogelijk mensen wil hebben. Door U&T uitsluitend te gebruiken als 
ziekenboeg ben je ook hier waardevolle hokken kwijt om gezonde dieren te huisvesten. 
 

4) All-in all-out systeem quarantaine catteries 
Voordeel: Alle katten in een cattery gaan in een keer over waardoor er zo min mogelijk 
katten met elkaar in aanraking komen en de kans op verspreiding van ziektekiemen verkleind. 
Daarnaast komen de catteries bij de all- in all- out methode met regelmaat helemaal leeg te 
staan zodat deze goed gedesinfecteerd kunnen worden.  
Nadeel: Aangezien alle katten 14 dagen in quarantaine moeten, maar de katten niet allemaal 
op dezelfde dag binnenkomen zal de ene kat meer dan 14 dagen in quarantaine zitten terwijl 
een ander meteen na 14 dagen over mag. Het is daarom belangrijk om de cattery waar katten 
het langste zitten het eerste vol te maken en indien de 14 dagen voor de meeste katten in een 
cattery is bereikt geen nieuwe katten meer in de cattery toe te laten. Er is daarnaast een 
verzamelkamer nodig voor de enkeling die nog niet over mag aangezien hij nog wordt 
behandeld voor bijvoorbeeld een wond. Geen niezers verplaatsen naar een verzamelkamer! 
De dierenarts of dierenartsassistente zou de beslissing moeten maken in welke kamer de kat 
het beste kan worden geplaatst.  
 

3.2 Organisatorische structuur, informatievoorziening en registratie 

 
3.2.1 Leidinggeving  
Om alles efficiënt en effectief te laten verlopen op de afdelingen is het aan te bevelen dagelijks op 
elke afdeling iemand te plaatsen die de leiding heeft. Hij of zij is dan eindverantwoordelijke voor 
alle werkzaamheden en zorgt voor een duidelijke taakverdeling, bijvoorbeeld ’s ochtends via een 
kort werkoverleg tijdens de koffie. Het is daarbij belangrijk dat de overige medewerkers 
(stagiaires en vrijwilligers) weten wie de leiding heeft en dat ze bij hem/haar terecht kunnen met 
vragen. Voornamelijk op de quarantaine is het belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed, 
aangezien hier op het moment regelmatig een duidelijke leidinggevende mist. Indien er geen 
leidinggevende aanwezig is zou de leiding overgenomen kunnen worden door de 
dierenartsassistente, de assistent-beheerder of een andere vaste medewerker. Aangezien de 
werkdruk op de quarantaine hoog ligt en het een zeer belangrijke afdeling is, zou een 
leidinggevende op de quarantaine verkozen moeten worden boven een leidinggevende op de 
kattenafdeling. Zeker in een asiel waar wekelijks veel verschillende mensen werken is het 
belangrijk dat het management ook op de afdelingen zelf regelmatig haar gezicht laat zien. Dit 
geeft niet alleen steun aan de verzorging, er kan dan ook sneller worden ingegrepen als er wordt 
afgeweken van de gemaakte afspraken. 
 
3.2.2 Registratie van informatie en communicatie tussen en binnen de afdelingen 
To do- listen: Voor een betere controle is het met name op de quarantaine en bij afwezigheid van 
een leidinggevende op de afdeling, zoals in het weekend vaak het geval is, belangrijk om dagelijks 
middels een to do- list aan te geven wat er gedaan is en door wie. De honden zitten vrij afgelegen 
in het nachthok, ook de knaagdieren in de quarantaine zitten niet direct in het blikveld en kunnen 
daardoor sneller vergeten worden bij drukte. Met een aftekenlijst bij afwezigheid van een 
leidinggevende, die aan het eind van de dag gecontroleerd wordt kan dit gedeeltelijk worden 
ondervangen. Daarbij is het makkelijker om iemand op iets aan te spreken zowel in positieve als 
negatieve zin, indien bekend is wie verantwoordelijk was voor een taak.  
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Registratie van informatie en patiëntenkaarten: Door meer informatie voor langere tijd te 
registreren kan er een nog beter beeld gevormd worden van de gezondheidsstatus en het gedrag 
van zowel het individuele dier als van de populatie. Het is daarom aan te bevelen meer informatie 
digitaal te maken. Daarnaast is het belangrijk dat alle relevante mensen snel toegang hebben tot 
deze informatie. Een goedkopere en in veel gevallen ook efficiëntere oplossing dat het uitbreiden 
van de hardware is het hangen van een patiëntenkaart bij elk hok. Op deze kaart staat alle 
belangrijke informatie over het dier als naam, dieet, dag van binnenkomst, medicatie en eventuele 
gezondheidsproblemen of gedrag waarop gelet moet worden. Deze dossiers blijven bij het dier tot 
dat deze het asiel verlaat. Op deze manier kan ook het aantal losse blaadjes gereduceerd worden. 
Ook met voeren werkt het efficiënter en effectiever als het dieet bij het dier zelf staat genoteerd. Zo 
wordt voorkomen dat meerdere mensen op het zelfde moment de voerlijst gebruiken. Op dit 
moment is de voerlijst daarbij ook niet altijd up-to-date, doordat er dieren van hok zijn veranderd, 
dit probleem kan met een dergelijke kaart die altijd met het dier mee verhuist ondervangen worden.  
 
Kengetallen en benchmarking: Ondanks dat het registeren van informatie vaak lastig is door 
gebrek aan computers en tijd en de continue in- en uitstroom van dieren, is een zekere mate van 
data registratie wel noodzakelijk voor een gezondheidsbeleid. Op deze manier kan de veterinair 
ziektecontrole en het effect van de preventie maatregelen monitoren [5,17]. Het is hiervoor 
noodzakelijk dat de asieldierenarts bekend is met verschillende kengetallen m.b.t. gezondheid van 
dieren en in staat is data correct te verzamelen en interpreteren [17]. Statistieken m.b.t. adoptie, 
afstand en euthanasie zijn nodig voor fondsenwerving, planning,  prioriteren en evalueren en 
moeten begeleid worden door  heldere doelen. Ook nationale statistieken zoal het aantal 
afgedankte dieren in NL per jaar of het aantal zwerfdieren, zijn belangrijk te gebruiken voor 
fondsenwerving, politieke doelen en educatie [17]. 
       Voorbeelden van belangrijke kengetallen in een dierenasiel zijn: 

- incidentie (aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid) 
- prevalentie (aantal dieren met een bepaalde ziekte op een gegeven moment) 
- de frequentie van ziekte tot  twee weken na adoptie (gegevens proteq verzekering) 
- % dieren retour ( ook de reden van retour is belangrijke informatie) 
- gemiddelde turnover tijd (aantal dagen dat elk dier in het asiel zit) 

Door bij elke gestelde diagnose een standaardnaam te gebruiken bijvoorbeeld als aan te klikken 
lijst in computer en niet soms niesziekte en dan weer bovenste luchtweginfectie, kan veel 
informatie worden verzameld over het aantal en soort infecties in het dierenasiel. Het huidige 
software- programma moet worden aangepast of vervangen indien men al deze informatie wil 
kunnen registreren en extraheren. Door kengetallen bij te houden kan men een goed overzicht 
krijgen van verschillende managementgebieden van een dierenasiel zoals de veterinaire zorg en 
het adoptiebeleid.  Het verzamelen van data stelt het asiel daarnaast in staat benchmarking toe te 
passen [17]. Bijvoorbeeld door het aantal niesziektegevallen in juni 2008 met juni 2009 te 
vergelijken. Op deze manier is het effect van een bepaalde maatregel beter te vergelijken. Ook het 
vergelijken van de eigen kengetallen met kengetallen van een ander asiel kan een nuttige vorm 
van benchmarking zijn.  Het is hiervoor belangrijk dat ook andere dierenasielen in Nederland 
meer data gaat digitaliseren en kengetallen gaan berekenen.    

 

3.3 Vrijwilligers en andere niet-vaste medewerkers 

Het advies op dit vlak is op enkele punten selectiever te zijn bij het inzetten van vrijwilligers. De 
meeste vrijwilligers doen goed werk, echter van enkele zijn de lasten hoger dan de baten. Het is 
dan ook beter het credo “kwaliteit over kwantiteit” te hanteren. Dit kan men bijvoorbeeld 
realiseren door een uitgebreidere controle te doen van mensen die zich aanbieden als vrijwilliger. 
Door een informatieavond in te stellen die alle potentiële vrijwilligers verplicht moeten bijwonen 
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krijgt iedereen de zelfde instructies en test men meteen of de vrijwilligers gemotiveerd genoeg 
zijn de juiste manier van werken aan te leren. Het is daarnaast aan te raden mensen te motiveren 
elkaar aan te spreken indien iemand afwijkt van het protocol. Een scherper vrijwilligersbeleid 
hoeft niet per definitie te leiden tot minder vrijwilligers. Het kan zelfs tot meer vrijwilligers leiden 
omdat kwalitatief betere vrijwilligers tot een betere sfeer kunnen leiden aangezien er minder 
ergernissen ontstaan bij de medewerkers. Het is daarnaast verstandig om grenzen te stellen voor 
personen die al dan niet onder begeleiding komen kroelen. Indien men niet in staat is zich aan de 
hygiëneregels te houden, dan is het beter i.v.m. ziektepreventie om hen slechts één cattery per 
keer in te laten gaan.  
 Gastgezinnen: Het is aan te raden meer gebruik te maken van gastgezinnen voor de 
opvang van kittens, pups en drachtige of zogende dieren en dieren die om gezondheidsredenen 
het asiel nog niet mogen verlaten. In een gastgezin is de infectiedruk doorgaans een stuk lager 
dan in het dierenasiel. Daarnaast heeft een gastgezin als voordeel dat het een minder stressvolle 
omgeving is en een huiselijke sfeer beter is voor het socialisatieproces van jonge dieren [18]. Wel 
is het uitermate belangrijk om de gastgezinnen zorgvuldig te selecteren en hen te begeleiden bij 
de opvang door informatie te verschaffen. 

 

3.4  Veterinaire zorg  

Dierenopvang Rijnmond heeft drie dierenartsen in dienst. Dit is een groot voordeel op het gebied 
van veterinaire zorg, aangezien deze dierenartsen meer continuïteit kunnen brengen, m.n. ook in de 
preventieve zorg voor de asieldieren, dan een dierenarts op oproepbasis. De dierenartsen werken 
echter allen wekelijks op meerdere plaatsen waardoor het genezingsproces van behandelde dieren 
minder goed gevolgd kan worden. Het is daarom belangrijk dat er een goed overdrachtssysteem is. 
Het is daarnaast te adviseren een heldere regeling voor veterinaire zorg in de weekenden te treffen. 
Een asieldierenarts is naast de zorg voor het individuele dier ook verantwoordelijk voor de 
beleidsvorming voor de bestijding van ziektes op populatieniveau. Door informatie in te winnen 
over deze onderwerpen15 zijn de dierenartsen nog beter in staat de juiste veterinaire zorg te leveren 
in het dierenasiel.  
 Endo- en ectoparasieten:  Dieren die in een asiel of pension verblijven hebben een 
grotere kans op een parasitaire infectie, zeker als er een muizenplaag is! Zowel voor de gezondheid 
van de dieren als mensen is het belangrijk de dieren regelmatig te behandelen met een 
antiparasiticum. Volgens de richtlijnen van de ESCCAP moeten honden en katten minimaal 4x per 
jaar ontwormd worden [6]. Hiervoor moet van elk dier worden bijgehouden wanneer en waarmee 
het voor het laatst behandeld is zodat het op tijd opnieuw ontwormd wordt. Daarnaast kan er een 
kosten-batenanalyse worden gemaakt om te bepalen of het verstandig is om preventief tegen 
lintworm te gaan behandelen. Er kan ook gekozen worden om uitsluitend te behandelen met een 
antiparasiticum op geleide van de uitslag van fecesmonsters. Op deze manier wordt er niet onnodig 
ontwormd. Ook is het belangrijk om de ontlasting minstens dagelijks van de hondenvelden te 
verwijderen zodat de infectiedruk afneemt. Pups en andere dieren met een onvoldoende 
functioneel afweersysteem mogen niet op deze velden worden gezet. Daarnaast is het verstandig 
om de dieren in het hoogseizoen voor teken dagelijks op teken te controleren, aangezien de kans 
op overdracht van een ziekte indien een teek binnen 24h wordt verwijderd minimaal is. Door alle 
medewerkers goed voor te lichten over de verschillende parasitaire infecties zullen deze infecties 
eerder bij de dieren ontdekt worden.  

                                                
15  Bv het boek: Miller, L. and Zawistowski, S., 2004, Shelter Medicine for Veterinarians and Staff,  
Iowa,     USA, Blackwell  Publisching 1e editie en www.sheltermedicine.com van UC DAVIS 
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3.5 Hygiëne 

Om een goede hygiëne in een dierenasiel te kunnen waarborgen is het belangrijk dat er een 
volledig en helder hygiëneprotocol aanwezig is waarvan alle medewerkers, vrijwilligers en 
stagiaires op de hoogte zijn. Door gebruik te maken van reinigings- en desinfectieprotocollen 
wordt door iedereen op dezelfde manier schoongemaakt. Bovendien wordt iets (bv deurknoppen) 
minder snel overgeslagen als iemand een puntenlijstje afgaat. Het is daarom sterk aan te bevelen 
te werken met protocollen. Daarbij is het verstandig nieuwe mensen alleen door vaste 
werknemers te laten inwerken, zodat iedereen dezelfde instructies krijgt. Daarnaast is goed een 
corveelijst in te stellen zodat ook het sanitair en de algemene ruimtes regelmatig worden 
gereinigd. 
  Op het gebied van hygiëne zijn al veel verbeteringen aangebracht in het dierenasiel. Zo 
zijn er een corveelijst, hygiëneprotocol en verschillende reinigings- en desinfectieprotocollen 
geïntroduceerd (bijlagen vanaf p.65) en is er overal in het asiel gelegenheid voor handhygiëne 
aangebracht. Waar nog extra aandacht aan moet worden besteed is het kenbaar maken van de 
inhoud van het hygiëneprotocol aan alle medewerkers. Het plan om alle medewerkers en alle 
nieuwkomers in een mapje de protocollen aan te leveren draagt hier zeker aan bij. Daarnaast is 
het verstandig om bv in de vorm van een presentatie periodiek aandacht te schenken aan een 
hygiëneonderwerp zodat de gehele inhoud 1x per jaar aanbod komt. Dit is een extra manier om 
het wisselende personeelsbestand op de hoogte te houden van het belang van hygiëne en het 
opvolgen van de protocollen. Om er voor te zorgen dat alle catteries en gangen op de 
hondenafdeling periodiek worden totaal worden gedesinfecteerd is het raadzaam een jaarkalender 
te gebruiken waarop aangegeven wordt wanneer een lege cattery of gang gedesinfecteerd is. 
  Het hygiëneprotocol wat in het kader van dit onderzoek is gemaakt is beperkt geldig. 
Jaarlijks moet gekeken worden of het nog up-to-date is en dienen nieuwe ontwikkelingen te 
worden toegevoegd. Dit zelfde geldt voor de in dierverblijven toegelaten desinfectiemiddelen. 
Verschillende middelen op de lijst van het ctgb [11] zijn gekoppeld aan een verloopdatum. Het is 
mogelijk dat er middelen van de lijst verdwijnen en worden toegevoegd. Het is belangrijk om dit 
in de gaten te houden. Specifiek advies over een aantal onderwerpen van het hygiëneprotocol 
wordt hieronder beschreven:   
 
Ventilatie: Geadviseerd wordt de ventilatie in het hele asiel jaarlijks te laten controleren op 
functioneren en zo nodig actie ondernemen om de ventilatie te verbeteren. Het advies is om een 
minimale luchtwisseling van 10x per uur te hanteren [7]. De ventilatie, verwarming en airco 
moet aangepast kunnen worden op het weer, het seizoen en het aantal ziektes in het asiel [7]. 
 
Ongedierte: Ongedierte moet adequaat bestreden worden door een professioneel 
verdelgingsteam in te schakelen. Voer en kleding moeten te allen tijde afschermt zijn van 
ongedierte. Verbeteringen die op dit gebied al gemaakt zijn: Er zijn diverse muizenvallen 
geplaatst, gif is neergezet en er is een professioneel verdelgingsbedrijf ingeschakeld. Echter de 
kleedjes liggen nog in open kasten zodat ze vrij toegankelijk zijn voor de muizen.  
 
Werkkleding: Het advies is om in elke cattery of gang tijdens het schoonmaken schone 
werkkleding en schoeisel(laarzen/klompen) te dragen. Na het schoonmaken van elke cattery gaat 
de werkkleding in de was. Schoeisel wordt ontsmet met een laarzenborstel of in een 
desinfectiebad [13]. Daarnaast is het van belang om bij een uitbraak iedereen in het asiel plastic 
overschoentjes of laarzen te laten dragen die na het verlaten van een ruimte steeds 
gedesinfecteerd of verwisseld worden.  In de quarantaine en op de kattenafgifte is het sterk aan te 
bevelen om iedereen (ook het publiek) te allen tijde een stofjas te laten dragen behorende bij de 
cattery en deze jassen duidelijk te markeren, zodat het eenvoudig is de jassen gescheiden te 
houden. Verbeteringen die op dit gebied al gemaakt zijn: Zoals al is aangegeven in paragraaf 
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3.1.2 hangen bij elke cattery op de kattenafdeling gemarkeerde gestreepte jassen. Er zijn aparte 
jassen voor de schoonmaak. Nu wordt vaak tijdens de schoonmaak slecht 1 jas gedragen, na het 
schoonmaken van elke cattery moet de jas echter in de was.  Om het gewenste effect te bereiken, 
namelijk de verspreiding van ziektekiemen tussen catteries te minimaliseren, is het noodzakelijk 
dat iedereen zich aan de voorschriften  houdt. Dus ook het publiek, indien het in meerdere 
catteries wil komen, moet een stofjas aan. De groene stofjassen zijn voor de quarantaine en gaan 
na het schoonmaken van een cattery in de was. Echter  het spreekuur wordt nog vaak met 
dezelfde jas wordt gelopen. Het is echter belangrijk alle katten uit één cattery met dezelfde jas te 
hanteren en met deze jas geen andere cattery in te gaan. Door in elke cattery een jas op te hangen 
kan het aantal gebruikte jassen per dag omlaag wat tot minder was leidt. Voor de honden is nog 
geen werkkleding aanwezig. Het advies is voor de schoonmaak van de kennels overalls aan te 
schaffen en een regenpak wat na ieder gebruik gedesinfecteerd wordt voor het hanteren van de 
hogedrukspuit.   
 
Materiaal: Het beste is alleen roestvrijstaal (rvs) te gebruiken of wegwerpkattenbakken. Ook 
kooiverrijking moet goed te reinigen en te desinfecteren zijn. De plankjes in de 
quarantainehokken moeten vervangen worden. Alle nieuwe objecten in de dierverblijven moeten 
van rvs, fiberglass of ander ondoorlaatbaar materiaal gemaakt zijn zodat het optimaal gereinigd 
en gedesinfecteerd kan worden. Textiel dient op 60°C in een volledig wasprogramma gewassen te 
worden [19].  Aangezien er altijd een grote lading vuile was te wachten staat is het handig een 
extra wasmachine en droger aan te schaffen. Bij de nachtkennels is veel winst te behalen door de 
schoonmaakmaterialen te verbeteren, dat wil zeggen een spuitmond voor de slang of een 
hogedrukspuit die zowel de binnen- als buitenkennels kan bereiken en het realiseren van een 
warmwatervoorziening. Kapotte/versleten trekkers en borstels moeten tijdig vervangen worden. 
Aangezien sponzen een goede bron voor bacteriën zijn mogen deze in het asiel enkel voor de 
ramen worden gebruikt[10]. Er zijn verschillende hulpstukken verkrijgbaar waarbij het 
schoonmaakmiddel automatisch aan het water dat uit een slang spuit wordt toegevoegd. Hierdoor 
zijn de wanden van de kennels beter van de oplossing te voorzien dan bij het gebruik van emmers 
het geval is. Ook arbo- technisch gezien is dit een betere methode. Het is niet alleen belangrijk 
om materialen gescheiden te houden, ook moeten schoonmaakmaterialen na gebruik 
gedesinfecteerd worden zodat er altijd wordt gewerkt met schone materialen.  
 
Reinigings- en desinfectiemiddelen: Het is zowel belangrijk de juiste reinigings- en 
desinfectiemiddelen te gebruiken als de juiste hoeveelheid van deze middelen. Bij de aanschaf 
van een nieuw middel moet na lezing van de gebruiksaanwijzingen een duidelijk advies gemaakt 
worden voor degenen die met het middel werken. De  uitgerekende hoeveelheid van het middel 
dat nodig is voor bijvoorbeeld een emmer water moet gemakkelijk af te meten zijn. Tabletten zijn 
daarom het meest eenvoudig in gebruik. Stoomreiniging kan een goed alternatief zijn voor 
desinfectiemiddelen. Er is echter veel stroom, water en arbeidskracht voor nodig om lang genoeg 
de juiste temperatuur te bereiken zodat desinfectie plaats vindt [7]. Stoomreiniging is daardoor 
vrij kostbaar, bovendien kan het niet op alle oppervlaktes worden gebruikt en is de kans op 
aerosolvorming, wat een risico voor de gezondheid met zich meebrengt, erg groot. 
Stoomreiniging is daarom in de meeste gevallen ook alleen aan te bevelen voor kleine 
oppervlaktes en niet voor de desinfectie van totale dierverblijven.  
Verbeteringen die op dit gebied al gemaakt zijn: Op de quarantaine en bij de kattenafdeling 
wordt gedesinfecteerd met halacid® een potent desinfectiemiddel op basis van de stoffen 
didecyldimethylammonium chloride, formaldehyde en glutaaraldehyde welke geregistreerd is 
zowel voor de desinfectie van dierverblijven als voor privégebruik en de diervoedersector. 1x per 
week wordt er met een middel op chloorbasis gedesinfecteerd om resistentie bij bacteriën te 
voorkomen. Dit middel is echter niet toegelaten voor dierverblijven wat wel gewenst is. De 
voerbakken en kongen® van de honden worden ook met dit middel gedesinfecteerd na te zijn 
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afgewassen aangezien dit beter afspoelbaar is en daardoor veiliger dan halacid. Meerdere 
medewerkers hebben aangegeven hoofdpijn te krijgen van de dampen van Halacid®. Ook blijkt 
de ventilatie in een deel van de dierverblijven onvoldoende voor desinfectie met een dergelijk 
potent middel. Aangezien er ook nog geen voorgeschreven dampmaskers aanwezig zijn is het 
beter dit middel niet meer te gebruiken tot dat maatregelen zijn getroffen. Daarnaast is het pure 
middel dat in grote cans wordt geleverd niet goed te doseren en blijkt het voor veel medewerkers 
lastig om met twee verschillende desinfectiemiddelen naast een reinigingsmiddel te werken.  
 Het advies is dan ook een protocol te hanteren waarbij er slechts met één toegelaten 
desinfectiemiddel wordt gewerkt naast het reinigingsmiddel. Bij chloor is de kans op 
resistentievorming minimaal, daarnaast worden verschillende toegelaten middelen16 in tabletvorm 
geleverd waardoor het goed te doseren is. Bijvoorbeeld suma tab wat nu ook voor de was 
gebruikt wordt. In desinfectiebaden voor laarzen en schoonmaakmaterialen is het wel beter een 
middel als halacid te gebruiken aangezien chloor snel onwerkzaam wordt door organisch 
materiaal [9].  
 

3.6 Wetgeving 

HKB-‘99: Indien de gezondheid, het gedrag van de hond en de grootte van het hok het toelaat 
moeten honden zoveel mogelijk in paren worden gehuisvest. Ook kan sociale interactie van de 
honden worden vergroot door ze samen op het veld te zetten.  Door enkel honden van dezelfde 
gang samen te zetten beperkt men de kans op de verspreiding van ziektekiemen. Het is aan te 
raden om een ziekenboegen proberen te creëren zoals beschreven in paragraaf 3.1.3 en een 
strakker quarantainebeleid te hanteren. Daarnaast zou de vriezer in de nachtopvang verplaatst 
moeten worden naar een ruimte zonder dieren om aan het HKB-‘99 te voldoen.  
 
Arbo-gerelateerde zaken: Voor een gunstige uitslag na een arbeidsinspectie en het welzijn van 
de medewerkers wordt geadviseerd alle medewerkers uitgebreid voorlichting te geven over de 
risico’s die zij lopen bij het werk in een dierenasiel. Daarnaast is het goed om een aantal 
aanpassingen te maken om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.  Informatie over zoönosen 
staat vermeld in het hygiëneprotocol (zie p. 90) wat een extra reden is om iedereen op de hoogte 
te stellen van de inhoud van het protocol. Ook is het belangrijk om bij nieuwe 
desinfectiemiddelen de medewerkers te begeleiden in het gebruik hiervan, de juiste doseringen 
aan te geven en te zorgen dat er de juiste beschermingsmiddelen voorradig zijn en deze ook 
gebruikt worden. Tevens is bij gebruik van desinfectiemiddelen een goede ventilatie in het 
werkgebied essentieel. Zowel voor de gezondheid van de dieren als de medewerkers is het dus 
zaak de ventilatie te verbeteren. Daarnaast kunnen een aantal maatregelen genomen worden om 
het aantal bijtincidenten te reduceren:  

• Hanteer een strikt beleid agressieve dieren, beslis tijdig of honden nog plaatsbaar zijn en 
gebruik bij agressieve/bange honden een vangstok of muilkorf.  

• Maak een afweging, al dan niet per individuele hond, hoe de belangen van het wel 
(ophanggevaar) of niet omlaten van de halsband tegenover elkaar staan. De halsband 
omdoen als een hond wordt uitgelaten zorgt bij sommige dieren namelijk voor extra 
stress wat de kans op een bijtincident vergroot. Bovendien is de ontsnappingskans groter 
als een halsband niet goed omgedaan wordt.  

• Minder publiek op de afdeling, wat de meeste medewerkers ook wensen, zorgt voor rust. 
Het advies is daarom publiek alleen onder begeleiding op de hondenafdeling toelaten 
zodat men in minder gangen hoeft te komen en er een betere controle is van wat het 
publiek met de honden doet zoals handen door de tralies, bevelen geven etc.  

                                                
16 www.ctgb.nl 
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• Hang belangrijke informatie over de honden op een patiëntenkaart bij het hok. Men ziet 
direct of een hond baknijd heeft of naar andere honden uitvalt en daarom de andere 
honden in de gang in het buitenhok moeten.  

• Educatie is een van de belangrijkste maatregelen om bijtincidenten te voorkomen, licht 
nieuwe medewerkers en eigenaren dan ook goed in over hondengedrag en maatregelen 
om bijtincidenten te voorkomen [20]. 

 

3.7 Quarantaine 

De quarantaine is de bufferzone van het asiel het is daarom essentieel in het kader van 
ziektepreventie. Vandaar het advies om een aantal veranderingen in te voeren in de quarantaine-
afdeling. Hieronder worden alle punten die betrekking hebben op de quarantaine afdeling 
opgesomd omdat hier veel winst is te behalen t.a.v. ziektepreventie in het asiel.  
• Zorg dat er dagelijks een leidinggevende op de afdeling aanwezig is die taken verdeelt.  
• Maak gebruik van een patiëntenkaart die bij het hok van elk dier hangt zodat informatie over 

de dieren beter toegankelijk wordt voor de medewerkers. 
• Verbeter de ventilatie: dit is zowel van belang voor de gezondheid van de dieren als van de 

medewerkers en is noodzakelijk om verantwoordelijk te kunnen desinfecteren 
• Werk protocollair zodat hygiëne en R&D verbeterd. Zorg dat alle nieuwe werknemers 

volgens het R&D protocol worden ingewerkt en de hygiëne principes snappen. 
• Houdt bij wanneer de catteries volledig zijn ontsmet zodat dit periodiek gedaan wordt. 
• Hang aan in elke cattery een jas op, die enkel in die cattery wordt gedragen en dagelijks 

wordt gewassen dit leidt tot minder besmettingsgevaar tussen de catteries.  
• Katten uitsluitend in afgesloten draagmanden vervoeren door het asiel. Het is belangrijk de 

mand na elk gebruik te desinfecteren!  
• Verplaats de opslag voor de schone was. Dit leidt niet alleen tot een lagere werkdruk voor de 

quarantaine maar er komen ook minder mensen in het quarantaine gebied wat gunstig is in 
het kader van ziektepreventie.  

• Maak gebruik van de zijdeur om dieren van en naar de quarantaine afdeling te brengen. 
Wissel de functie van U&T om met O&P.  

• Zorg dat kittens en moederpoezen afgezonderd van andere dieren in de kraamkamer worden 
ondergebracht. 

• Werk zoveel mogelijk volgens een all-in all-out systeem bij de catteries. 
 

3.10 Advies bij nieuw-/verbouw van het dierenasiel  

1. Bekijk vooraf goed aan welke wettelijke eisen een dierenasiel moet voldoen, zoals de grootte 
van de hokken, het benodigde % hokken voor een ziekboeg of quarantaine. 

2. Zet meerdere gebouwen neer op het terrein zodat de minimaxkliniek, de quarantaine, 
ziekenboeg en afgifte goed van elkaar zijn gescheiden.  Ook kan er voor gekozen worden de 
ziekenboegen in het gebouw te plaatsen die alleen vanaf de buitenkant van het gebouw te 
betreden zijn. Zieke dieren en personen die op deze afdeling zijn geweest hoeven dan niet 
door het hele gebouw te gaan. Daarnaast is een quarantaine en ziekenboeg in een gebouw van 
de rest te scheiden door een hygiënesluis in te bouwen.  

3. Zorg voor voldoende dierverblijven zodat er geen dieren op andere plekken zoals de kantine 
gestald hoeven te worden. 

4. Verdeel de verschillende afdelingen in meerdere van elkaar gescheiden catteries of gangen 
om verspreiding van ziektekiemen beperkt te kunnen houden.   

5. Maak een aparte was- en trimkamer voor de quarantaine en de afgifteafdeling.  
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6. Zorg dat elke afdeling haar eigen keuken heeft om de voerbakken af te wassen.  
7. Zet op de afdelingen een aparte grote wasbak neer om kattenbakken of manden te reinigen en 

desinfecteren. 
8. Zorg dat katten en honden op geen enkele manier met elkaar in contact komen.  
9. Houd rekening met de akoestiek van het gebouw i.v.m. blaffende honden! 
10. Gebruik voor de vloeren, muren en plafonds van alle verblijven (ook de buitenverblijven) 

goed te reinigen en te desinfecteren, niet poreus materiaal bv rvs en diverse kunstofmaterialen 
[9]. Hokken moeten volledig van elkaar gescheiden zijn.  

11. Maak gebruik van dubbele hokken, deze zijn goed schoon te maken zonder het dier uit het 
hok te hoeven halen.  

12. Er mag geen schoonmaakwater van het ene naar het andere verblijf lopen. Een goede 
scheiding van de individuele hokken en een goede afvoer van water is zeer belangrijk.  

13. Gebruik verhogingen voor in de hokken en algemene verwarming in plaats van 
vloerverwarming om de honden van een koude ondergrond te beschermen. Door 
vloerverwarming zijn de kennels bij natweer slecht ter reinigen aangezien modder overnacht 
vastkoekt.  

14. Door een zijschot bij de luikjes te zetten en luikjes op verschillende hoogtes te laten openen 
zijn dieren beter beschermd tegen tocht.  

15. Indien voldoende financiële middelen voorradig zijn is het beter om de speelvelden van 
speciaal gecoat beton te maken wat goed te reinigen en desinfecteren is [8]. 

16. Maak brede gangen, zodat men niet dicht langs de hokken hoeft te lopen. 
17. Zorg voor een goede ventilatie in alle verblijven, minimaal 10 luchtwisselingen per minuut, 

waarbij de ‘vuile’ lucht niet door het hele asiel gecirculeerd wordt maar per afdeling naar 
buiten wordt afgevoerd. 

18. Zorg dat alle dierverblijven goed te reinigen zijn door op alle afdelingen warm en 
koudwaterkranen te plaatsen waar een waterspuit aan bevestigd kan worden.  

19. Zoek literatuur over de bouw van een nieuw asiel. Bijvoorbeeld het artikel “The right stuff” 
op www.animalsheltering.org en het boek Shelter Medicine for Veterinarian and Staff [15] 

 
 
 

4.0 Conclusie 
Er zijn op verschillende managementgebieden verbeteringen te behalen in Dierenopvang 
Rotterdam. Prioriteit moet liggen bij het voorlichten van alle medewerkers op het gebied van het 
voorkomen van infectierisico’s en het belang hiervan. Het hygiëneprotocol kan hier onder andere 
voor gebruikt worden. Ook is het belangrijk dat er dagelijks op alle afdelingen een 
eindverantwoordelijke is. Daarnaast is het zaak de arbeidsomgeving  te verbeteren zodat er 
verantwoord gedesinfecteerd kan worden. Het is daarom noodzakelijk de ventilatie te verbeteren 
en de juiste beschermingsmaatregelen aan te bieden aan de medewerkers. De protocollen zijn nu 
niet lang genoeg getest om harde conclusies te trekken over het effect hiervan. Het is echter zaak 
om de hygiëne te blijven verbeteren en aandacht te schenken aan de andere maatregelen zoals een 
strikte scheiding van de afdelingen om het infectiegevaar te minimaliseren met als doel minder 
niesziekte en ander infectieuze ziektes in het dierenasiel. Dit leidt niet alleen tot een beter 
dierwelzijn ook spaart dit op verschillende gebieden kosten aangezien medicijngebruik omlaag 
gaat en de dieren waarschijnlijk minder lang in het asiel hoeven te verblijven.  
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Enquête hygiëne en reinigings- en desinfectieprotocol 
 
Jullie hebben nu een tijdje gewerkt met het nieuwe reinigings- en desinfectieprotocol. 
Graag horen we jullie mening over het werken met het protocol. Zouden jullie daarom 
onderstaande enquête willen invullen door je antwoord te omcirkelen? De resultaten van 
de enquête worden anoniem verwerkt en zullen niet te herleiden zijn tot personen. Wil je 
de afdeling waar je werkt linksboven invullen in de tabel. Bedankt voor de medewerking! 
 

Afdeling:  Zeer 
Oneens 

   Zeer 
Eens 

1. Het is mij voldoende duidelijk gemaakt waar het 
reinigings- en desinfectieprotocol voor dient 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. Ik vind het reinigings- en desinfectie protocol 
makkelijk werken  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Door het protocol ben ik meer tijd kwijt met 
schoonmaken dan voorheen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. Dit reinigings- en desinfectieprotocol is beter voor de 
gezondheid van de dieren  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5. Door te werken volgens het protocol worden de hokken 
beter schoon dan voorheen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. Ik maak schoon volgens het protocol 1 2 3 4 5 
7. Ik begrijp niet waarom je voor het desinfecteren van 

een hok eerst moet reinigen  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
8. Ik maak liever op de oude manier schoon 1 2 3 4 5 
9. Het is mij duidelijk wanneer ik welk reinigings- of 

desinfectiemiddel moet gebruiken 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
10. Op onze afdeling wordt volgens het protocol gewerkt 1 2 3 4 5 
11. Ik vind de introductie van het reinigings- en 

desinfectieprotocol een verbetering 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
12. Ik heb moeite om volgens het protocol te werken 1 2 3 4 5 
13. Ik vind het niet nodig om werkkleding te dragen tijdens 

de schoonmaak 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
14. Nu er meer handwasgelegenheid is, was ik mijn handen 

vaker dan voorheen 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
15. Ik vind het zinvol om 4x per jaar een bespreking te 

hebben over een hygiëneonderwerp  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
Heb je nog opmerkingen, suggesties of vragen m.b.t. het reinigings- en 
desinfectieprotocol, 
vul ze dan hieronder in s.v.p. Hartelijk dank voor je medewerking! 
 
Opmerkingen 
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Bemonstering Dierenasiel Rijnmond 
 

 

1.0 Introductie 
 
In dierenopvang Rotterdam zijn op verschillende tijdstippen hygiënemonsters genomen om een 
indruk te krijgen van de hygiëne in het dierenasiel. Na het verbeteren van de handwasgelegenheid  
in het dierenasiel en het invoeren van het hygiëneprotocol en de reinigings- en 
desinfectieprotocollen zijn een deel van deze monsters opnieuw genomen. Er is voldoende 
onderzoek dat heeft aangetoond dat met een juiste reiniging en desinfectie de hygiëne van 
verschillende oppervlaktes verbetert. Dit hygiëneonderzoek is dan ook hoofdzakelijk uitgevoerd 
met als doel bij de werknemers van dierenopvang Rijnmond een draagvlak te creëren voor de 
protocollen. Met de resultaten kan de werknemers zowel het belang van reiniging en desinfectie 
(R&D) in het dierenasiel als de toegevoegde waarde van de protocollen duidelijk worden 
gemaakt. 
 
In verband met het beperkte aantal monsters van de verschillende oppervlakten is het niet 
mogelijk een significant verschil vast te stellen tussen de resultaten van de monstername voor en 
na invoering van de protocollen. Het gaat hier dan ook om beschrijvende statistiek. Dit 
hygiëneonderzoek geeft echter wel een sterke indicatie van het effect van de protocollen op de 
hygiëne status in het dierenasiel en kan daarom een belangrijks stimulans vormen voor de 
medewerkers om volgens de protocollen te werken.  
 

 

2.0 Materiaal en Methoden 
 
2.1 Materiaal 
 
Handmonsters     Bemonstering van oppervlaktes 
- Reageerbuisjes met PFZ +    - VRbg voor enterobacteriace 
- Tween 80      - Plate agar voor totaal kiemgetal 
- handschoenen  
- Petrifilm voor enterobacteriën 

 
2.2 Methoden 
Om de hygiëne status in het asiel voor en na invoering van de protocollen te kunnen vergelijken 
zijn voor en na invoering van de protocollen hygiënemonsters genomen van verschillende 
oppervlakten in het dierenasiel. Daarbij is onderscheid gemaakt in algemene hygiëne, 
handhygiëne en het effect van de reiniging en desinfectie methode van het dierenasiel. 
Daarnaast is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de resultaten van een hygiëneonderzoek uit 
augustus 2007 in het zelfde dierenasiel. 
 
De bemonstering in dit onderzoek is gedaan volgens een methode die gebruikt wordt in de 
(veterinaire) volksgezondheidsector. De agarplaatjes en petrifilms zijn 20 uur in de 37˚C stoof 
geplaatst en aeroob gekweekt. Van de agarplaatjes is vervolgens het aantal koloniën geteld om 
het totaal kiemgetal en de aan- of afwezigheid van enterobacteriën te bepalen. De petrifilms van 
de handmonsters  zijn enkel beoordeeld op de aanwezigheid van enterobacteriën.  
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Onderstaande tabel geeft weer welke klasse van hygiëne geldt voor een oppervlakte bij het 
gevonden aantal bacteriekolonies op het afdrukplaatje. 
 
Beoordeling per afdruk van totaal kiemgetal: 

Aantal kolonies Klasse  Kwalificatie 
Minder dan 3 kolonies 0 Uitstekend 
3 t/m 9 kolonies 1 Goed 
10 t/m 29 kolonies 2 Matig 
30 t/m 90 kolonies 3 Onvoldoende 
Meer dan 90 kolonies 4 Slecht 

Tabel 1: Hygiëne klasse  
 
Enterococcen horen na een goede reiniging en desinfectie niet aanwezig te zijn in een leeg 
dierverblijf. Enterococcen horen daarnaast niet aanwezig te zijn op handen en op de overige 
plaatsen in het dierenasiel die bemonstert zijn. Het aanwezig zijn van enterococcen op de handen 
duidt op een slechte handhygiëne.  
 
 
2.2.1 Monstername algemene hygiëne: 
 
Monsterplaatsen vóór invoering protocollen: 
• Monstername augustus 2007: aanrecht, deurkruk van de deur naar de gang en een etensbak in 

de voerbereidingsruimte  van de quarantaine, zijrand behandeltafel dierenartskamer. 
• Monstername 28 oktober 2008: deurkruk cattery Vl op de kattenafdeling, deurkruk catteries: 

S,O,P,Q,R en de toegangsdeur- en 1e, 2e en 3e deur van de kraamkamer op quarantaine.  
• Monstername 5 november 2008: magnetron, telefoon, behandeltafel dierenartskamer 
•  
Monsterplaatsen  ná invoering van de protocollen: 
• Monstername 27 november 2008: magnetron, telefoon, behandeltafel dierenartskamer, 

deurkruk cattery Vl op de kattenafdeling en deurkruk O en P 
 
 
2.2.2 Monstername effectiteit reiniging en desinfectie (R&D) 
Om het verschil in effect van de manier van R&D op de huidige manier en R&D volgens protocol 
aan te tonen zijn zowel voor als na invoering van het protocol monsters genomen van 
verschillende oppervlakten vlakvoor en meteen  nadat ze gereinigd en/ of gedesinfecteerd zijn. 
Vervolgens zijn van deze monsters het totaal kiemgetal en de aan- of afwezigheid van 
enterobacteriën bepaald.  
 
Monsterplaatsen voor en na R&D vóór invoering protocollen: 
• Monstername augustus 2007: Kattenafdeling: handvat deur, aanrecht, zitplankje; 

Dierenkliniek: bureau, aanrecht en de zijrand behandeltafel; deur naar quarantaine vleugel. 
• Monstername 6 november 2008: Quarantaine: bodem van het 1e hok wat gereinigd werd, 

plankje van het 5e hok wat gereinigd werd, bodem van hondenkennel in nachthok, rand van 
het bad in de voerkeuken  

 

Monsterplaatsen  voor en na R&D ná invoering van de protocollen: 
• Monstername 27 november 2008: Kattenafdeling: aanrecht, zitplankje en voerbakje; 

Quarantaine: bodem van het 1e hok wat gereinigd werd, plankje van het 5e hok wat gereinigd 
werd, bodem van hondenkennel in nachthok, rand van het bad in de voerkeuken. 
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2.2.3 Monstername handhygiëne: 
De mate van handhygiëne van de medewerkers van dierenopvang Rotterdam voor introductie van 
het hygiëneprotocol en verbetering van de handwasgelegenheid is bepaald door handmonsters te 
nemen van verschillende medewerkers van het asiel. Daarnaast is de handhygiëne ook gemeten 
door het bemonsteren van deurkrukken in het asiel. De deurkrukken zijn op 05/11/2008 om 15:00 
schoongemaakt met een sopje en gedesinfecteerd met alcohol om een nulmoment te creëren. Er is 
een nul monster genomen om te verifiëren of deze methode van reiniging en desinfectie de 
bacteriën volledig van de deurkrukken verwijderden. Op 06/11/2008 zijn vervolgens om 14:00 
alle deurkrukken weer bemonsterd waarna het algemeen kiemgetal en de aanwezigheid van 
enterobacteriën is bepaald. Beide monsternamen zijn herhaald op 27/11/2008 om de handhygiëne 
te meten na introductie van het hygiëneprotocol en verbetering van de handwasgelegenheid. 
Doordat niet alle medewerkers meer aanwezig waren in het dierenasiel is niet van alle personen 
een tweede handmonster genomen.  
 
Handmonsters 
• Monstername 28 oktober 2008: medewerker kattenafdeling na het schoonmaken, medewerker 

kattenafdeling na het kroelen, medewerker honden tijdens schoonmaak werkzaamheden 
• Monstername 6 november 2008: baliemedewerker, vrijwilliger hondenafdeling na het uitlaten 

van een hond, medewerker hondenafdeling, stagiaire quarantaine voor aanvang R&D.  
• Monstername 27 november 2008: medewerker kattenafdeling, baliemedewerker, medewerker 

hondenafdeling, stagiaire quarantaine. 
 
Deurklinkmonsters 
Deurklinken van cattery g & m kattenafdeling, voerkeuken hondenafdeling, voerkeuken 
quarantaine en cattery T & O van de quarantaine. 
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3.0 Resultaten 
 
De resultaten van de monsternamen voor en na het invoeren van de protocollen zijn weergegeven 
in onderstaande tabellen.  
 

• Vette tekst geeft aan dat de hygiëne matig tot slecht is.  
• Groen geeft een verbetering van de hygiëne weer.  
• Rood geeft een verslechtering van de hygiëne weer. 
• Op de plaatsen waar enkel een  –  staat waren de monsters niet bruikbaar of niet eerder 

genomen.  
• Grijs gecentreerde rijen geven de resultaten van de monsternamen na invoering van het 

reinigings- en desinfectieprotocol weer. 
• (k) = het monster is genomen op de kattenafdeling 
• (h) = het monster is genomen op de hondenafdeling 
• (q) = het monster is genomen op de quarantaineafdeling 

 
 
3.1 Algemene Hygiëne 
 
De eerste kolom van totaal kiemgetal en enterococcen geeft de mate van hygiëne voor de 
invoering van het hygiëneprotocol. Deze monsters zijn genomen in augustus 2007, op 27 oktober 
2008 en op 6 november 2008. De tweede kolom geeft de hygiënestatus weer van dezelfde 
plaatsen na invoering van het hygiëneprotocol. Deze monsters zijn genomen op 27 november 
2008. Waar het tweede monster ontbreekt staat een -. 
 

Monsterplaats Totaal kiemgetal klasse 
1e monster       2e monster 

              Enterococcen                    
1e monster          2e monster         

Deur cattery Vl (k) 2 0 N/A N/A 
Deur cattery S (q) 1 0 N/A N/A 
Deur cattery O (q) 0 - N/A - 
Deur cattery P (q) 4 - N/A N/A 
Deur cattery Q (q) 1 - N/A - 
Deur cattery R (q) 2 - N/A - 
1e deur kraamkamer  0 - N/A - 
2e deur kraamkamer  1 - N/A - 
3e deur kraamkamer 4 - N/A - 
Toegangsdeur 
kraamkamer (q) 

0 0 N/A N/A  

Aanrecht quarantaine  4  1 Ontelbaar veel  N/A 
Telefoon 2 1 N/A N/A  
Etensbak sophok (q) 4 - Ontelbaar veel - 
Behandeltafel  2 2 N/A Enkele 
Magnetron 4 0 N/A N/A 
Tabel 2: algemene hygiëne  
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3.2 Reiniging en desinfectie  
 

Monstername augustus 2007 voor introductie protocollen 
Monsterplaats:     Totaal kiemgetal klasse 

 Voor R&D        Na R&D        
Enterococcen: 

     Voor R&D              Na R&D 
Deurkruk, kattenafdeling 
 

1 3 N/A N/A 

Aanrecht, kattenafdeling 1 3 N/A N/A 
Zitplankje, kattenafdeling 2 3 N/A Enkele 
Bureau dierenkliniek 2 0 N/A N/A 
Aanrecht, dierenkliniek 3 3 Enkele Veel 
Behandeltafel, dierenkliniek 1 0 N/A N/A 
Deurkruk naar Q-afdeling 2 2 N/A N/A 
Tabel 3: monstername augustus 2007 
 
 
Monstername 6 november 2008 voor introductie protocollen 

Monsterplaats:     Totaal kiemgetal klasse 
Voor R&D        Na R&D 

Enterococcen: 
Voor R&D              Na R&D 

Bodem hok Q 
 (1e hok wat gereinigd werd) 

4 1 Veel N/A 

Plankje hok Q  
(5e hok wat gereinigd werd) 

4 4 N/A Veel 

Rand van bad Q 2 3 Veel N/A 
Bodem hondenkennel Q 2 4 N/A Ontelbaar veel 
Tabel 4: monstername 6 november 2008 hygiene voor en na R&D voor introductie protocollen 

 
 
Monstername 27 november 2008 reiniging en desinfectie volgens protocol 

Monsterplaats: 
 

Totaal kiemgetal klasse:       
Voor  R&D          Na R&D 

Enterobacteriën: 
   Voor  R&D                   Na R&D 

Aanrecht (k) 1 3 N/A N/A 
 1 0 N/A N/A 
Zitplankje (k) 2 3 N/A  Enkele 
 4 0 Enkele N/A 
Voerbakje (k) - - - - 
 1 1 N/A N/A  
Bodem 1e kattenhok  (q) 4 1 Veel N/A 
 2 0 N/A N/A 
Plank 5e kattenhok  (q) 4 4 N/A Veel 
 - 1 - N/A 
Rand bad (q) 2 3 Veel N/A 
 0 1 N/A N/A 
Bodem hondenkennel (q) 2 4 N/A Ontelbaar veel 
 2 2 N/A Ontelbaar veel 
1e rij = resultaat voor invoer protocol, 2e rij (grijs gecentreerd) = resultaat na invoering protocol 
Tabel 5: Hygiëne voor en na R&D voor en na invoering protocollen 

 



 62 

3.3 Handhygiëne 
 

Hand bemonstering medewerkers 
De monstername voor invoering van het protocol is weergegeven in de 1e kolom. Medewerkers 1 
t/m 3 zijn op 28/10/2008 bemonsterd, 4 t/m 7 zijn op 06/11/2008 en op 27/11/2008 is de 
bemonstering na invoering van het protocol gedaan. Deze resultaten zijn weergegeven in de 
tweede kolom. Een streepje geeft aan dat de medewerker niet aanwezig was bij de monstering. 
 
 

Monstername handen:  Enterococcen: 
1e monstername        2e monstername 

WK na R&D N/A N/A 
WK na kroelen N/A - 
WH tijdens R&D Enkele - 
Baliemedewerker Enkele N/A 
VW na uitlaten hond Veel - 
WH in voerkeuken N/A Veel 
Stagaire (Q) voor R&D N/A - 
Stagiaire (Q) - Enkele 

 Tabel 6: monstername handen medewerkers voor en na invoering protocollen 
 
 

Deurkrukbemonstering: Voor (06/11) en na (27/11)invoering van protocollen 
Monsterplaats: Totaal kiemgetal klasse 

1e monster     2e  monster 
Enterococcen: 

1e monster        2e monster 
 Nul monster 0 1 N/A N/A 
Cattery M, (k) 0 1 N/A N/A 
Cattery G, (k) 0 0 N/A N/A 
voerkeuken, (h) 2 # N/A N/A 
voerkeuken, (q) 0 0 N/A N/A 
Cattery T, (q) 0 0 N/A N/A 
Cattery O, (q) 1 3 N/A N/A 
# deurkruk was de 2e keer niet gedesinfecteerd van te voren en het monster was overgroeid waardoor het 
aantal kolonies niet goed was af te lezen. 
Tabel 7: deurkrukbemonstering voor en na invoering protocollen 
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Conclusie 
 
� Algemene Hygiëne 
De algemene hygiëne in dierenopvang Rijnmond voor invoering van de protocollen is op 10 van 
de 16 (62,5%) bemonsterde plekken niet voldoende (matig, onvoldoende of slecht). 5 van die 
plekken heeft zelfs een slechte hygiëne, dit wijst erop dat de algemene hygiëne in het dierenasiel 
slecht is. De algemene hygiëne in dierenopvang Rijnmond na invoering van het protocol is 
slechts bij 1 van de 7 bemonsterde plekken matig (14%). Dit is ook de enige plek die een 
slechtere hygiëne heeft na introductie van de protocollen dan ervoor. De hygiëne van de overige 
oppervlaktes is verbeterd, met uitzondering van een oppervlakte waarbij de hygiëne onveranderd 
is, en is goed tot uitstekend. Geen enkele oppervlakte heeft bij de laatste monsternamen een 
onvoldoende tot slechte hygiëne. Dit zijn sterke aanwijzingen dat het invoeren van de protocollen 
een gunstig effect heeft gehad op de algemene hygiëne status van dierenopvang Rotterdam. 
 
 
� Handhygiëne 
Bij 3 van de 7 medewerkers die bemonsterd zijn voor invoering van de protocollen zijn 
enterobacteriën gevonden op de handen. Dit wijst op een slechte handhygiëne. Uit de 
bemonstering van de deurkrukken blijkt dat 6 van de 7 deurkrukken een goede of uitstekende 
handhygiëne heeft. Alleen de deurkruk van de honden heeft een matige hygiëne. Uit de 
handmonstername na invoering van het protocol blijkt dat er bij 2 van de 4 bemonsterde 
medewerkers enterobacteriën op de handen aanwezig waren. Bij één van de medewerkers is de 
handhygiëne nog even goed, bij één is een verslechtering gevonden en bij één van de 
medewerkers is de handhygiëne verbeterd. 3 van de 7 deurkrukken hebben een slechtere hygiëne 
dan voor invoering van het protocol. Twee daarvan hebben echter alsnog een goede hygiëne. 
Deze resultaten indiceren dat de handhygiëne niet is verbeterd door de invoering van het 
protocol. Vooral op de hondenafdeling lijkt de hondenafdeling de handhygiëne slecht te zijn.  
 
 
� Effect reiniging en desinfectie (R&D) 
Na R&D voor de introductie van de protocollen hebben 8 van de 11 bemonsterde oppervlaktes 
een matige, onvoldoende tot slechte hygiëne. 7 oppervlaktes zijn zelfs minder hygiënisch na 
R&D dan ervoor. De oude manier van R&D is in de meeste gevallen dus ineffectief. De 
resultaten na introductie van de protocollen geven daarentegen aan dat nu slechts 1 van de 7 
bemonsterde oppervlaktes een slechte hygiëne heeft na R&D. Dit is ook de enige plaats waar de 
hygiëne na R&D slechter is dan ervoor. Dit is deels te verklaren doordat de kennel (niet volgens 
protocol) met vuile schooonmaakmaterialen is schoongemaakt. Na invoering van het protocol 
wordt na R&D een gewenst resultaat (= goede of uitstekende hygiëne) van 86% behaald 
tegenover 27% voor invoering van het protocol, dit is een aanzienlijke verbetering.  



 64 

Discussie 
 
 
Ondanks het beschrijvende karakter van dit onderzoek is er zoveel mogelijk geprobeerd om het 
onderzoek te standaardiseren. Doordat er in een asiel ook een continue in en uitloop is van 
verschillende mensen en dieren en men te maken heeft met vele variabelen is het haast 
onmogelijk een dergelijk onderzoek te standaardiseren. Dit heeft er toe geleid dat op het moment 
van een de monsternamen na introductie van de protocollen verschillende en andere aantallen 
dieren en mensen in het asiel aanwezig waren dan op het moment van de eerste monsternamen. 
Ook was het niet mogelijk voor alle oppervlaktes waarvan het effect van de R&D is gemeten, 
dezelfde persoon zowel voor als na het invoeren van het protocol de R&D te laten doen 
 
Aangezien door het beperkte aantal monsters geen statistische berekeningen gedaan kunnen 
worden kan de conclusie dat het hygiëneprotocol en de R&D protocollen tot een betere hygiëne 
leiden niet worden getrokken. De resultaten geven slechts een indicatie weer van de hygiëne voor 
en na invoering van het protocol. De grote percentuele stijging in het effect van R&D en de 
verbetering van de algemene hygiëne na invoering van de protocollen geeft echter wel een sterke 
indicatie voor een positief gevolg van het invoeren van de protocollen op het effect van de 
reiniging en desinfectie en de hygiënestatus van het dierenasiel. 
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Voorwoord 

 
Het onderstaande protocol is opgesteld met als doel het infectierisico in het dierenasiel zoveel 

mogelijk te reduceren door het hanteren van een goede hygiëne. Het reduceren van het 

infectierisico binnen het dierenasiel is zowel van belang voor de gezondheid van de dieren als 

voor de gezondheid van het personeel. Een schoon asiel is van belang ter voorkoming van 

ziekten, stimuleert de adoptie van de dieren en draagt bij aan een goede werksfeer [1,2]. Het is 

daarom van groot belang dat iedereen die werkzaam is in het dierenasiel (vaste krachten, 

stagiaires en vrijwilligers) op de hoogte wordt gesteld van de inhoud van het protocol en het 

vervolgens hanteert bij zijn/haar werkzaamheden in het dierenasiel. 

 

Bij het opstellen van het protocol is gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur en  

verschillende bestaande protocollen. Deze zijn samengevoegd en aangepast tot één protocol 

welke geschikt is voor het dierenasiel. Het hygiëne- protocol beslaat verschillende 

deelonderwerpen alle met betrekking tot het verkleinen van het infectierisico in het dierenasiel. 

Om het protocol actueel te houden dient het elk jaar gecheckt te worden op actualiteit. 

 

NB: Dit protocol is slechts toegespitst op hygiëne. Voor andere onderwerpen met betrekking tot 

het asiel zoals huisvesting kan men terecht bij het Honden- en Katten Besluit (HKB) en  het 

asielprotocol. 
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Hygiënebeleid 
 
Het hygiënebeleid van een asiel omvat alle maatregelen die erop gericht zijn om de infectiedruk 
(kans op een infectie) in het asiel zo klein mogelijk te houden [3]. Voorbeelden van belangrijke 
hygiënische maatregelen in het asiel zijn het toepassen van een handhygiëne protocol en het 
reinigings- en desinfectiebeleid.  
 
In het asiel zitten veel dieren dicht op elkaar. Daarbij is er een voortdurende in- en uitstroom van 
dieren. Dit vergroot de kans dat een ziekteverwekker het asiel binnen komt en voor een uitbraak 
zorgt. Ook om de kans op een zoönose (ziektes die van dier op mens kunnen overgaan) bij 
werknemers en het publiek te verkleinen is het belangrijk dat er een goede hygiëne in acht wordt 
genomen. Dit is helemaal van belang voor kinderen, ouderen, zieke mensen en zwangere 
vrouwen. Zij zijn gevoeliger voor het oplopen van infectieuze aandoeningen. 
 
Voor een adequaat hygiënebeleid is het van belang dat men weet welke infectieuze 
ziekteverwekkers voor het asiel van belang zijn en met welke zoönosen (ziektes die van mens op 
dier kunnen overgaan) voornamelijk rekening dient te worden gehouden. Werknemers en publiek 
moeten goed op de hoogte zijn van deze ziektes en weten welke maatregelen genomen moeten 
worden om de kans op een uitbraak of zoönose te minimaliseren. 
 
 
De belangrijkste infectieuze ziektes in het dierenasiel [1,2,4] 
 
� Niesziekte: Komt zeer frequent voor in het asiel en is een verzamelnaam voor ontsteking van 

de voorste luchtwegen van de kat. Niesziekte kan door verschillende ziekteverwekkers 
veroorzaakt worden. In de meeste gevallen gaat het om een virale infectie, maar de bordetella 
bacterie die kennelhoest bij de hond veroorzaakt kan ook een rol spelen. Een infectie met 
herpes of het calicivirus die beide niesziekte veroorzaken is klinisch niet altijd zichtbaar bij 
de kat, katten kunnen drager zijn van deze pathogenen (ziekte verwekkers) en in sommige 
gevallen de pathogenen uitscheiden zonder zelf ziek te zijn. De stress die een kat in het asiel 
ondervindt kan een reactivatie geven van de infectie waardoor de kat niesziekte ontwikkeld. 
De ziekte wordt gemakkelijk overgedragen, voornamelijk via direct en indirect contact tussen 
katten en druppelvorming door niezen. Daarnaast zijn sommige van de pathogenen die 
niesziekte veroorzaken, zoals het calicivirus, zeer resistent voor desinfectiemiddelen 
waardoor niesziekte moeilijk te bestrijden is in het asiel. 

 
� Diarree: Stress en voeding zijn de grootste veroorzakers van diarree in het dierenasiel. Dit is 

vooral het geval bij pas binnengekomen, magere honden. Er zijn echter ook veel 
verschillende infectieuze oorzaken (virussen, bacteriën, parasieten) van diarree. Bij een 
uitbraak van diarree moeten daarom aanvullende hygiëne maatregelen worden genomen. 

 
� Schimmel/ringworm: Schimmel tast huid en haar van de dieren aan. Een schimmeluitbraak 

betekent doorgaans een ramp in het dierenasiel aangezien het zeer besmettelijk is. Het is 
zowel op het dier als in de omgeving zeer moeilijk te bestrijden en is bovendien een zoönose.  
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� Kennelhoest: Kennelhoest wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bordetella bacterie, maar 
ook andere pathogenen als het canine adeno virus – 2 en het parainfluenza virus kunnen een 
rol spelen. In asielen waar kennelhoest frequent voorkomt, of in het geval van Rotterdam, bij 
een uitbraak moeten additionele hygiënemaatregelen worden genomen. 

 
� Ectoparasieten: Vlooien, luizen, muggen, teken en verschillende mijten worden makkelijk 

overgedragen van het ene naar het andere dier en kunnen heftige jeuk en huidontstekingen 
veroorzaken. Daarnaast kunnen ze ook ziektes overbrengen via hun beet. Alle aanwezige 
dieren moeten periodiek preventief behandeld worden tegen ectoparasieten. Bij een uitbraak 
moeten niet alleen de dieren maar ook de omgeving goed worden behandeld.   

 
� Parvo, hondenziekte, kattenziekte zijn ziektes die zeer infectieus zijn en zeer lastig te 

bestrijden bij het zieke dier en in de omgeving, echter door een adequaat vaccinatiebeleid 
worden deze ziektes niet veel gezien in Nederland. Bij een uitbraak dienen naast het gewone 
hygiënebeleid aanvullende maatregelen te worden genomen.  

 
NB: Zie ook de bijlage A: Maatregelen in het asiel bij een ziekte uitbraak 
 
 
Zoönosen in het dierenasiel[1, 2, 3, 5, 6] 
 
Dieren kunnen verschillende ziekten bij de mens veroorzaken, zoönosen genaamd.  
Voorbeelden van zoönosen zijn het krijgen van papegaaienziekte na in contact te zijn geweest 
met een zieke papegaai, maar ook een voedselinfectie na het eten van rauw vlees is een vorm van 
zoönose. Het dier hoeft niet zelf ziek te zijn om de ziekte bij de mens te kunnen veroorzaken.  
 
De zoönosen en daarbij horende preventieve maatregelen die van belang zijn voor een dierenasiel 
staan hieronder in alfabetische volgorde. Werknemers in het dierenasiel krijgen zelf het meest te 
maken met de ringworminfectie en de infecties door een krab- of bijtwond. Voor het 
maatschappelijk belang is het daarnaast belangrijk dat werknemers goed op de hoogte zijn van het 
belang van ontwormen. Zeker aangezien de honden ook worden uitgelaten. Een toelichting bij de 
zoönosen is te vinden in bijlage B.   
 
Zoönosen 
 
� Bijt- en krabwondinfecties (met name door capnocytophaga canimorsus en pasteurella 

multocida) - Preventie: Maatregelen nemen om bijt- en krabincidenten te voorkomen en de 
zorg voor een goede wondhygiëne bij bijt- en krabwonden.  

 
� Echinococcose- Preventie: dieren geen rauw vlees geven en binnenkomende dieren 

ontwormen met een middel werkzaam tegen lintworm 
 
� Campylobacteriose- Preventie: extra hygiënische maatregelen bij dieren met diarree en geen 

rauw dierlijk voedsel consumeren. 
 
� Hondsdolheid (rabiës)- Preventie: Opletten met buitensporig agressieve dieren. Contact met 

vleermuizen vermijden.  
 
� Kattenkrabziekte- Preventie: Een goede wondhygiëne na een wond door beet of krab en het 

ontvlooien van katten is zeer belangrijk. 
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� Larva migrans – Preventie: ontworm alle honden en katten minimaal 4x per jaar tegen 

spoelwormen en was de handen na contact met buitengrond. 
 
� Leptospirose- Preventie: honden die zwemmen enten tegen leptospirose. 
 
� Papegaaienziekte/Psittacose- Preventie: Papegaaien met Psittacose isoleren, mondkapjes en 

handschoenen dragen bij verzorging. 
 
� Salmonellose-  Preventie: Goede hygiëne bij dieren met diarree, handschoenen dragen  bij 

het verschonen van het terrarium en altijd handen wassen na contact met reptielen. 
Salmonella wordt voornamelijk via vogels en reptielen verspreid. Consumeer geen rauwe 
dierlijke producten. 

 
� Schimmel - Preventie: check regelmatig op schimmelinfecties, isoleer en 

behandel/euthanaseer geïnfecteerde dieren en desinfecteer de omgeving waarmee zij in 
contact zijn geweest met een geschikt middel. 

 
� Schurft- Preventie: Isoleren en behandelen van dieren met mijt. 
 
� Toxoplasmose- Preventie: zwangere vrouwen geen kattenbakken laten verschonen. Was de 

handen na het werken in de tuin.  
 
� Tuberculose- Preventie: Isoleren/ euthanaseren van geïnfecteerde dieren. 
 
� Ziekte van lyme- Preventie: tekenbeten voorkomen door dieren te behandelen met 

antiparasitaire middelen tegen teken. Katten en honden regelmatig controleren op teken. 
 
 
De belangrijkste besmettingsroutes in het dierenasiel [1, 2, 3, 4,7] 
 
� Direct contact (aaien van dieren, dier-dier contact, bijtwonden, krabwonden, contact met 

lichaamsuitvloeiingen van de dieren) 
 
� Indirect contact (via besmette kleding, materialen, handen en oppervlaktes (behandeltafel!), 

voer en waterbakken etc.)  
 
� Druppels (tot 2 m): bijvoorbeeld via niezen en hoesten, maar ook spetteren met vuil water 

tijdens het schoonmaken.  
 
� Lucht/ Aërogeen  
 
� Vectoren (levende organismen): ongedierte, muggen, vliegen, teken, vlooien etc. kunnen ook 

ziektes overdragen van dier-dier, dier-mens en mens-mens bijvoorbeeld bij hun beet.  
 
 



 71 

Preventieve maatregelen om verspreiding van ziekte te voorkomen [1,2,3,4,8,9] 
 
� Adequate ziektesignalering: Indien ziekte vroeg wordt gesignaleerd, kan het dier snel 

worden afgescheiden en behandeld waardoor de tijd waarin het dier andere dieren heeft 
kunnen infecteren wordt geminimaliseerd. 

 
� Quarantaine: Een quarantaine is noodzakelijk om te zorgen dat binnenkomende dieren de 

dieren die zich reeds in het asiel bevinden, niet infecteren. Het beste is om al het materiaal, 
personeel en kleding van de quarantaine te scheiden van de rest van het asiel. Een 
hygiënesluis kan een goede afscheiding vormen. Een quarantaine periode van minimaal 10-
14 dagen is nodig aangezien een dier niet altijd al ziekteverschijnselen vertoont binnenkomst. 
Het moment waarop een dier ziekteverschijnselen gaat vertonen hangt af van het moment van 
infectie en de incubatietijd (tijd van infectie tot eerste ziekteverschijnselen) van de ziekte. 
Ook kan stress bij dragers, zoals bij niesziekte, een infectie reactiveren.  

 
� Ziekenboeg: Het beste is om zowel een ziekenboeg te hebben voor zieke dieren in de 

quarantaine als een ziekenboeg voor zieke dieren op de afdeling. Door zieke dieren te 
isoleren wordt de verspreiding van infectie tegengegaan. Quarantaine is dus niet hetzelfde als 
de ziekenboeg! 

 
� Looplijnen: Het is belangrijk om de looplijnen in een asiel te bepalen en er voor te zorgen 

dat deze zo zijn dat de minste ziektekiemen worden verspreid. Van laag (risico op) besmette 
ruimten naar hoog (risico op) besmette ruimten.  

 
� Bestrijding van ongedierte: Ongedierte is nooit helemaal uit te bannen op een plek waar 

elke dag veel los voedsel te vinden is zoals in een asiel. Wel is het belangrijk om ongedierte 
zoveel mogelijk te bestrijden met een goed bestrijdingsplan aangezien deze dieren ziektes 
kunnen overdragen en voedselbederf in de hand werken. Voer moet dan ook altijd droog en 
goed afgesloten worden bewaard. Ook dekens en hokverrijking moeten worden afgeschermd 
van ongedierte. Bij een plaag moet een professioneel verdelgingsbedrijf worden 
ingeschakeld.  

 
 
Hygiënebeleid [3] 
 
Alle vaste krachten, vrijwilligers en stagiaires dienen op de hoogte te zijn van het hygiënebeleid 
van het asiel. Het is belangrijk om periodiek aandacht te schenken aan het hygiëneprotocol en 
haar deelonderwerpen als persoonlijke hygiëne, handhygiëne en reiniging en desinfectie. 
Bijvoorbeeld door een deelonderwerp op de agenda te zetten tijdens het periodieke asieloverleg. 
Daarbij is het de taak van het management om er zorg voor te dragen dat er daadwerkelijk 
gewerkt wordt volgens de verschillende protocollen. Juist in een tijd van drukte, als er veel dieren 
op een plek zitten besteedt men door tijdgebrek vaak minder aandacht aan hygiëne en het volgen 
van protocollen. Het is echter juist in deze tijden zeer belangrijk om een goede hygiëne te 
behouden aangezien de kans op een grote uitbraak van ziekte in het asiel veel groter is dan in 
rustiger tijden.  
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Persoonlijke hygiëne: medewerkers/stagiaires/vrijwilligers 
 
Handverzorging [1,10] 
 
� Nagels moeten kort geknipt zijn, dit in verband met het mogelijk verwonden van dieren en 

om te voorkomen dat vuil achter de nagels blijft zitten. Kunstnagels zijn niet goed te reinigen 
en mogen daarom niet worden gedragen. 

� Sieraden moeten worden afgedaan om de handen zo goed mogelijk te kunnen reinigen en 
desinfecteren.  

� Hanteer te allen tijde het protocol handhygiëne (dit geldt ook voor het publiek!). 
 
Schoeisel [1,10]  
 
� Om verspreiding van ziektes te voorkomen is het belangrijk om schoenen / klompen of 

laarzen te dragen van goed te reinigen materiaal en deze na het schoonmaken van elke cattery 
of hondenafdeling te reinigen. Ook kan gebruik worden gemaakt van plastic overschoentjes. 

� De laarzen kunnen worden gereinigd in een laarzenborstel met water en een geschikt 
reinigingsmiddel of in een voetbad. Het nadeel van voetbaden is dat zij snel bevuild worden 
met organisch materiaal wat de effectiviteit van bepaalde desinfectantia verminderd.  

� Indien er gebruik wordt gemaakt van een voetbad kan het beste geen bleek worden gebruikt, 
maar een desinfectans dat een goede activiteit behoudt na contact met organisch materiaal. 
Voetbaden dienen minimaal dagelijks verschoond te worden.  

� Bij de uitgang van de quarantaine staat altijd een desinfectiebak om verspreiding van 
ziektekiemen vanuit de quarantaine naar de andere afdelingen van het asiel te voorkomen. 

� Bij een uitbraak van een infectieuze ziekte moet er te allen tijde door iedereen die in de 
dierverblijven komt (dus ook het publiek) laarzen of plastic overschoentjes worden gedragen 
en moet er een desinfectans voor de voetbaden worden gekozen welke effectief is tegen de 
ziekteverwekker.  

 
Kleding[10,11,12]

  

 

� De eigen of werkkleding wordt minimaal iedere dag verschoond, moet te reinigen zijn op een 
temperatuur van minstens 60°C en mag niet pluisafgevend zijn. 

� Tijdens de schoonmaakwerkzaamheden moet een overall worden aangetrokken die bij 
zichtbare verontreiniging en na het schoonmaken moet worden omgeruild voor andere 
werkkleding of eigen kleding.  

� In de catteries moet te allen tijde door iedereen (dus ook het publiek) een overjas worden 
gedragen behorende bij de cattery. Om verwisseling van jassen te voorkomen is het goed om 
de jassen te coderen voor de cattery waarbij ze horen. 

� Het is beter om werkkleding van de verschillende afdelingen te scheiden. Met name de 
quarantaine en de ziekenboeg moet zijn eigen werkkleding hebben.  

 
Eten, drinken en roken[13] 
 
In ruimten waar wordt gewerkt met de dieren of dierlijk materiaal, zoals in de verblijven, in 
een behandelkamer of een spoelkeuken, wordt niet gegeten, gedronken of gerookt.  
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Handhygiëne 
 
Handhygiëne is een van de belangrijkste maatregelen om het risico van overdacht van micro- 
organismen te verminderen en zo zoönosen en de verspreiding van andere ziektes te voorkomen 
[1]. Handhygiëne omvat handreiniging, handdesinfectie en handverzorging[5]. De praktijk leert 
dat het regelmatig voorkomt dat het wassen of desinfecteren van de handen wordt vergeten of 
nagelaten tijdens het dagelijkse werk. Om handhygiëne te stimuleren moeten er dan ook door het 
hele asiel, op plaatsen die strategisch zijn gekozen, meerdere mogelijkheden zijn voor 
handhygiëne.  
 
Handreiniging[1,3,8,12,14] 
� Het met water en zeep verwijderen van vuil en een deel van de bacteriën op de handen.  
� Voordeel is dat pathogenen die niet goed worden geïnactiveerd door desinfectantia voor een 

deel bij het wassen mechanisch worden verwijderd. 
� Nadeel is dat er minder pathogenen worden gedood dan bij handdesinfectie.  
� Het is belangrijk dat een goede handwastechniek wordt toegepast 
� Door het hele asiel heen moet er mogelijkheid zijn en schriftelijke instructies worden gegeven 

om de handen te wassen. Vloeibare zeep moet verstrekt worden via een dispenser.  
� Ook voor kinderen moet er gelegenheid zijn de handen te wassen 
� Het wordt in verband met hygiëne sterk aanbevolen om kranen te gebruiken die automatisch 

zijn of met de elleboog of voet kunnen worden bediend. 
� Te allen tijde moeten papieren handdoekjes verstrekt worden aangezien de kans op ziekte 

transmissie vergroot op vochtige handen. Wegwerphanddoeken hebben de voorkeur boven 
een elektrische handdroger, dit is sneller, geeft ook mechanische reiniging en is minder 
belastend voor de handen. 

 
NB: Handen wassen zonder te drogen werkt dus zelfs in het nadeel!  
 

HANDEN WASSEN: 
� Bij zichtbaar vuile of plakkerige handen (alcohol heeft geen reinigende functie).  
� Bij vermoedelijke contaminatie met een resistent pathogeen als parvovirus, panleukopenie, 

ringworm of het calici virus (niesziekte). 
� VOOR: het bereiden of eten van voedsel en contact met (jonge) dieren 
� NA:  toiletbezoek, niezen, contact met dieren, het verschonen van hokken 
 
 
Handdesinfectie[4,8,15,16] 
� Het snel verminderen van de bacteriën op de handen door middel van een handalcohol.  
� Handalcohol is niet effectief genoeg tegen panleukopenie (feline parvo virus), FCV en 

schimmel 
� Handdesinfectie met handalcohol van niet-zichtbaar vuile handen heeft de voorkeur boven 

handen wassen. Het is beter voor de huid en leidt tot een grotere kiemreductie. Daarbij heeft 
het als voordeel dat het onafhankelijk van een wastafel gebruikt kan worden 

� De handalcohol moet voldoen aan de Europese normering EN 1500 en bij voorkeur via een 
dispenser worden verstrekt. Het beste is een product dat 60-90% ethanol bevat. 

� Door het hele asiel heen moet de mogelijkheid zijn om de handen te desinfecteren 
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HANDEN DESINFECTEREN: 
� TIJDENS: Het verzorgen van een dier waarbij van vuil naar schoon wordt gewerkt, 

bijvoorbeeld bij het verwisselen van een verband 
� NA: Na het verlaten van een cattery, hoesten en niezen, het verzorgen van een dier of het 

toedienen van medicijnen. 
 
NB: Na het wassen van de handen met water en zeep niet direct handdesinfectie toepassen. Dit is 
een extra belasting voor de handen en het resterende vocht aan de handen verdunt de alcohol, 
waardoor het niet meer werkzaam is.  
 
Handverzorging [1,12]  
 
� Het kort houden en verzorgen van de nagels. Het gebruik van handcrème om uitdroging en 

kloofvorming tegen te gaan wat kan ontstaan bij veelvuldig wassen van de handen. 
� Besmetting van tube/dispenser voorkomen bij gebruik. Geen potten handcrème gebruiken, 

deze raken gemakkelijk besmet.  
 

Handschoenen [1,8] 
 
� Het dragen van handschoenen is de beste methode om ziekteverspreiding tegen te gaan, 

echter niet altijd praktisch in gebruik en het is relatief duur.  
� Het dragen van handschoenen is noodzakelijk in het geval van een uitbraak van parvovirus, 

panleukopenie of ringworm, omdat handesinfectie hier niet afdoende kiemreductie geeft.  
� Vanuit hygiënisch oogpunt dient men altijd handschoenen te dragen bij het verschonen van 

kattenbakken. 
 
Dispensers [12] 
 
� Aan dispensers worden de volgende eisen gesteld:  

− alle vaste dispensers moeten zijn voorzien van elleboogbediening 
− ze moeten zo zijn geconstrueerd dat de inhoud niet kan worden besmet  
− geen systemen gebruiken met een navulbaar reservoir.  

� Systemen die gebruik maken van wegwerpbare flessen verdienen de voorkeur. 
 
 
Uitvoering handreiniging [1,12] 
1. Ringen, horloges, armbanden moeten worden afgedaan en lange mouwen moeten zoveel 

mogelijk naar boven worden geschoven.  
2. Maak de handen nat met warm water. Voorzie de handen van vloeibare zeep uit de dispenser, 

zonder het tuitje van de dispenser aan te raken.  
3. Wrijf de handen gedurende 10 seconden goed over elkaar, waarbij vingertoppen, duimen en 

gebieden tussen de vingers en de polsen goed moeten worden ingewreven.  
4. Spoel de handen goed af.  
5. Sluit de kraan met een elleboog- of voetbediening.  
6. Droog de handen af met een wegwerpbare handdoek. Ook de polsen en de huid tussen de 

vingers drogen.  
7. Deponeer de gebruikte handdoek in de daarvoor bestemde container. 
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Hand hygiëne in de praktijk 

� Het personeel dient goed op de hoogte te zijn van het belang van handhygiëne in het asiel en 
past dit ook toe tijdens het werk. 

� Het personeel dient het publiek voor te lichten over het belang van hand- hygiëne, in het 
bijzonder tussen het bezoeken van verschillende catteries in en hen te wijzen op de 
voorzieningen hiervoor.  

 
 
Uitvoering handdesinfectie [12] 
 
1. Breng uit de dispenser handalcohol aan op de droge handen, zonder daarbij het tuitje van de 

dispenser aan te raken  
2. Neem zoveel handalcohol dat het kuiltje van één hand met handalcohol is gevuld. Deze 

hoeveelheid is nodig om de handen gedurende de volledige inwerktijd van de handalcohol 
(30 seconden) nat te houden.  

3. Wrijf de handen nu gedurende ongeveer 30 seconden zorgvuldig over elkaar, tot ze droog 
zijn. Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig 
met de handalcohol worden ingewreven. (zie foto).  

4. Bij geen of onvoldoende droging van de alcohol is het effect minder en bestaat bovendien de 
kans bij aansluitend gebruik van handschoenen, op huidirritatie.  

 

   
Bron: WIP handhygiëne protocol 
 (Foto’s gemaakt en ter beschikking gesteld door A. Widmer, Basel, Zwitserland)  
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 Reiniging en desinfectie in het dierenasiel 

Alle ruimtes en voertuigen van het asiel moeten afhankelijk van het gebruiksdoel vaak of minder 

vaak worden gereinigd en gedesinfecteerd. Het gebruik van een schoonmaaklijst is daarbij zeer 

behulpzaam aangezien in een druk asiel een reëel risico bestaat dat er dingen vergeten worden 

bij het schoonmaken. Het is daarom belangrijk de frequentie te beschrijven waarmee 

objecten/ruimtes schoongemaakt moeten worden en wie er verantwoordelijk voor is dat dit op een 

correcte wijze gebeurt. Daarnaast is het voor het correct uitvoeren van het schoonmaken 

belangrijk dat er een on-site protocol hangt in de dierenverblijven waarop staat hoe en waarmee 

een ruimte schoongemaakt dient te worden.  

Belangrijke schoonmaakregels [1,4,8,9] 
1. Vermijd transmissie van pathogenen  zoveel mogelijk tijdens het schoonmaken 
� Beperk het aantal bewegingen en laat dieren niet los lopen in de ruimte. 
� Elke hondenafdeling en cattery moet haar eigen gemarkeerde schoonmaakspullen hebben 
� Scheid schone en vieze karweitjes van elkaar. 
� Gebruik voor elke cattery of hondenafdeling schone schoonmaakmaterialen 
� Draag een overall en laarzen en verwissel/desinfecteer die tussen ruimtes in en na het 

schoonmaken. 
� Was of desinfecteer de handen tussen de verschillende ruimtes in én na het schoonmaken. 
� Werk van gezond naar ziek (zie ook volgorde schoonmaken). 
 
2. Reiniging- en desinfectiemiddelen 
� Gebruik de juiste hoeveelheid van de juiste reiniging- en desinfectiemiddelen, gebruik niet 

meer dan nodig. Denk aan het milieu! 
� Laat het middel de correcte tijd inwerken voor het afspoelen. 
� Mix schoonmaakmiddelen nooit tenzij door de fabrikant aanbevolen. 
� Gebruik periodiek een ander desinfectiemiddel om resistentie tegen te gaan. 
� Welk middel ook gebruikt wordt, nooit worden alle ziekteverwekkers gedood. 
 
3. Hokken en meubilair 
� Gebruik hokken die gemakkelijk schoon te maken zijn. Alle oppervlaktes, voerbakken en 

meubels moeten van niet-poreus en van duurzaam materiaal zijn zoals roest vrij staal (rvs). 
� Gebruik hokken waarbij dieren zo min mogelijk verplaatst hoeven te worden zoals dubbele 

hokken voor katten en een af te scheiden binnen- en buitenhok voor honden. 
� Maak alles goed droog: blootstelling aan zonlicht en drogen vernietigt de meeste pathogenen. 

Vocht en kou helpen de meeste ziekteverwekkers juist overleven. 
 
4. Prioriteiten stellen: belangrijk om schoon te maken 
� Pre-vet: alles waar dieren in het asiel mee in aanraking zijn gekomen voor hun vaccinatie en 

antiparasitaire behandeling: quarantaine, transporthokken etc 
� Leeg gekomen dierenverblijven: in het bijzonder de hokken waar pups, kittens en zieke 

dieren hebben gezeten zijn zeer belangrijk om te reinigen en te desinfecteren  
� High contact: deurknoppen, telefoons, gangen, behandelkamer, sophok 
� Werknemers: schone werkkleding en regelmatig handen wassen! 

 
5. Train werknemers om vóór het schoonmaken en het verplaatsen van dieren te 

screenen op ziektes om verspreiding en besmetting zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
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Schoonmaakvolgorde [8] 
 
• Pups en kittens op de afgifte -afdeling 
• Volwassen dieren op de afgifte- afdeling 
• Pups/kittens op de quarantaine afdeling (de kraamkamer) 
• Volwassen dieren op de quarantaine afdeling 
• Zieke dieren en isolatiegebieden 
 
NB: Voor elke afdeling moeten dagelijkse schone aparte kleding en schoonmaakmaterialen 
worden gebruikt!  
 
Reinigen en desinfecteren [1,8,17] 
 
� Reinigingsmiddel: lost vuil en vet op maar doodt weinig pathogenen. 
� Desinfectans: dood pathogenen, maar verwijdert niet altijd vuil en vet. 
� Ontvetter: sterk reinigingsmiddel dat periodiek gebruikt kan worden om door grote 

hoeveelheden vuil en vet te dringen. 
 
 
Om oppervlaktes effectief schoon te maken is het nodig om zowel een reinigingsmiddel als een 
desinfecteermiddel te gebruiken. Sommige desinfecterende middelen reinigen ook, maar worden 
geïnactiveerd in aanraking met organisch materiaal zoals ontlasting, haren, grit en speeksel. 
Desinfecteermiddelen werken daarom alleen goed als ze op een gereinigd oppervlak worden 
aangebracht.  
 
 
Plekken en oppervlaktes die lastig te desinfecteren zijn [4,5] 
 
� Huizen van pleeg/gastgezinnen 
� Kantoren 
� Grasvelden 
� Poreuze oppervlaktes als hout, vloerbedekking, ongeseald beton, baksteen muren  
 
 

Meubels en andere poreuze dingen kunnen ernstig gecontamineerd raken. Daarom is het beter om 
dekens en speeltjes te gebruiken die wasbaar zijn en dingen als kattenpalen en kattenbomen te 
vervangen, indien ze gecontamineerd zijn met een zeer resistent pathogeen als ringworm. Vooral 
kitten-behuizing moet goed schoon te maken zijn, aangezien zij vaker te maken hebben met 
infectieuze ziektes. Hier moeten pleeggezinnen dan ook goed over worden ingelicht.  
 
 
Indien lastig te desinfecteren plaatsen besmet zijn door een ziek dier met hondenziekte, 
kennelhoest, influenza, FHV, FIP, FeLV of FIV is het meestal afdoende om deze ruimtes schoon 
te maken (stofzuigen, wassen van speeltjes en dekens en het wassen en desinfecteren van 
kattenbakken en voerbakken) en vervolgens een maand te wachten voor er weer dieren mogen 
komen. Het feline calici virus (niesziekte) is echter moeilijker te bestrijden, net als panleukopenie 
(kattenziekte), parvo en ringworm die zeer moeilijk te bestrijden zijn. In dat geval moeten 
additionele maatregelen worden genomen, passend bij de ziekteverwekker. 
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(Voorbeeld) Schoonmaaklijst [2, 17] 
 

WAT FREQUENTIE VERANTWOORDELIJK 
(vaste medewerker) 

Balie Dagelijks Assistent Beheerder 
Buitenvelden Na elke hond de ontlasting verwijderen  Honden afdeling 
Cattery 
(incl gangen, wanden, 
deuren, en poortjes)  

Reinigen & desinfecteren   
Binnen: dagelijks, ramen 1x in de 2 wkn  
Buiten: 1x per week  
Alles desinfecteren op de afdeling:  

� Bij lege cattery 
� Bij besmetting met zeer resistent 

pathogeen 
� Minimaal 4x per jaar 

 
 
Kattenafdeling 

Centrale hal + kantine Reinigen: Dagelijks 
Desinfecteren: wekelijks 

De afdeling die het eerst klaar is 

Dekens Wassen 
� Standaard: 1 x in 2 weken 
� Indien zichtbaar vuil 
� Als een hok leeg is gekomen 

De vaste medewerker van 
iedere afdeling  

Dierenartskamer Reinigen: Dagelijks 
Desinfecteren:  

� Behandeltafel na ieder dier 
� Standaard wekelijks 
� Na contact met parvo of ander zeer 

infectieus/ resistent pathogeen 

 
 
 
Dierenartsassistente 

Hondenkennels (incl 
gangen, wanden, deuren, 
en poortjes) 

Reinigen: Dagelijks 
Desinfecteren:  

� Dagelijks: alle leeg gekomen kennels 
� Wekelijks: alle gangen (vloeren) 
� 1x per maand: hele afdeling  
� Dagelijks tot wekelijks bij  uitbraak 

infectieuze ziekte 

 
Hondenafdeling 

Kantoren  

 

Reinigen: wekelijks 
Desinfecteren: 

� Na uitbraak infectieuze ziekte 

 
Assistent beheerder 

Kattenbomen Vervangen:  
� Na uitbraak schimmel indien niet 

adequaat te reinigen 

 
Kattenafdeling  

Krappalen Vervangen:  
� 1 x per jaar 
� Na schimmel uitbraak  

 
Kattenafdeling 

Manden kat (textiel)          1 x per week wassen en indien zichtbaar vies Kattenafdeling 

Manden hond (kunststof Reinigen:  
� Standaard: 1x 2 weken 
� Indien zichtbaar vies 

Reiniging en desinfectie: 
� Als kennel leeg komt 
� Bij uitbraak inf.ziekte 

 
Hondenafdeling 
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Opberghokken 

 

Reinigen: 
� Standaard 1x per maand 
� Vaker bij ongedierte overlast 

Desinfecteren 
� 2 x per jaar 
� Vaker bij ongedierte overlast 

 
 
Assistent beheerder 

Quarantaine Reinigen: Dagelijks 
Desinfecteren:  
Per Cattery 

� Dagelijks alle vloeren 
� Na uitbraak ernstige inf. ziekte 
� 1x per maand de hele cattery 
Individueel hok 

� Indien leeg na gebruik 
� Wekelijks bij gezonde kat 
� Om de dag bij zieke kat 
� Na ernstige uitbraak infectieuze ziekte 

vaker 

  
 
 
Quarantaine 

Sanitair Dagelijks reinigen en desinfecteren Assistent beheerder 

Servies Na elk gebruik De gebruiker 
Sophokken Schoonmaken: dagelijks 

Grote schoonmaak: wekelijks 
Iedere afdeling zijn eigen 
sophok 

Speeltjes  Reinigen en desinfecteren: 
� 1x in 2 weken 
� Bij wisseling van hond 

Iedere afdeling zijn eigen 
speeltjes 

Schoonmaakmaterialen 
(bezems, poepschep) 

Dagelijks reinigen en desinfecteren Iedere afdeling zijn eigen 
materiaal 

Textiel (werkkleding, 
schoonmaakdoeken, vuile 
dekens) 

Na gebruik wassen op 60˚C met wasmiddel + 
chloor (volledig programma!) 

De afdeling met de wasbeurt 

Transportboxen Reinigen en desinfecteren na elk gebruik Afdeling die het dier binnen 
krijgt 

Ventilatie en 
klimaatregelaars 

Elke twee weken reinigen Alle afdelingen 

Voer en grit-tonnen  Reiniging en desinfectie: indien leeg, niet 
bijvullen dus!  

De afdeling waarbij de ton 
hoort 

Voertuigen Maandelijks R&D en R&D na contact met 
resistente infectieuze ziekteverwekker  

Bestuurder voertuig 

 
NB: vergeet bij het schoonmaken niet de dingen mee te nemen die op een dag het meest 
worden aangeraakt zoals deurknoppen, lichtschakelaars, telefoontoestellen en 
toetsenborden. 
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Reinigingsmiddelen en desinfectantia [1,2,17] 
 
� Er is geen perfect schoonmaakmiddel of desinfectans. Ook mechanische reiniging 

(schrobborstel, hoge druk) is heel belangrijk om oppervlakten schoon te krijgen. 
� Het is belangrijk om desinfectie middelen af te wisselen om resistentie tegen te gaan.  
� Een dierenasiel moet beschikken over en bekend zijn met verschillende reinigings- en 

desinfectiemiddelen.  
� Er dienen enkel middelen te worden gebruikt die veilig zijn voor gebruik bij dieren en die 

effectief zijn tegen de pathogenen die verwacht worden in het asiel. (Voor een overzicht van 
de plus- en minpunten van verschillende desinfectiemiddelen zie bijlage C)  

� In de bestrijdingsmiddelen databank op www.ctgb.nl staan de desinfectiemiddelen die in NL 
zijn toegelaten voor desinfectie van dierverblijven. (kies Productsoort: PT03 - Biociden voor 
veterinaire hygiëne-doeleinden. Het desinfectiemiddel moet specifiek zijn toegelaten voor 
gebruik in dierverblijven) 

� Quaternaire ammonium verbindingen, die veel gebruikt worden, zijn op zichzelf niet effectief 
genoeg tegen virussen zonder envelop als het parvovirus, panleukopenie virus en calicivirus. 
Daarom moet een geschikt desinfectiemiddel voor dierverblijven andere desinfecterende 
stoffen bevatten naast quaternaire ammonium verbindingen, zoals formaldehyde. Ook kan er 
voor een chloor verbinding worden gekozen. 

� Spoelen na het reinigingen is heel belangrijk, aangezien het reinigingsmiddel kan reageren 
met het desinfectiemiddel. Spoelen met schoon water na reiniging en desinfectie van 
dierverblijven is nodig om de huid van de dieren te beschermen tegen de middelen.  

� Indien er sprake is van een uitbraak van een zeer resistent pathogeen zoals schimmel moeten 
agressievere desinfecteermiddelen of hogere concentraties worden gebruikt, aangepast op het 
pathogeen.  

 
 
 
De meest resistente ziekteverwekkers in een asiel [1,6,7,18] 
 
• Ringworm (microsporum canis): Er zijn maar weinig middelen effectief tegen 

Microsporum canis in de omgeving. Bleek, 1% formaline en enilconazole zijn wel effectief 
tegen M.canis. Een van de weinige middelen die ringworm compleet inactiveert is het 
gebruik van 5% onverdunde bleek of formaldehyde, dit is echter vaak te agressief om in een 
asiel te gebruiken. Daarom wordt ook wel een tweemalige toediening van verdunde (1:10) 
5% bleek met een tussenpoos van 24h geadviseerd bij een uitbraak van schimmel.  

• Parasieteitjes (o.a. rondworm en zweepworm): Bijna niets is effectief tegen deze eitjes. De 
meest praktische methode is schrobben van  (gladde) vloeren, waarna 1% bleek erover wordt 
gegooid om de eiwitcoat kapot te maken. Daarnaast is voorkomen van contaminatie door 
middel van ontworming zeer belangrijk en het beperken van insleep via schoeisel door deze 
te reinigen en desinfecteren.  

• Cystes van coccidiën en protozoën (toxoplasma, cryptosporidien): Worden het beste 
bestreden met stoom op hoge temperatuur, bv in een afwasmachine. Ook hier kan eventueel 
profylactisch worden behandeld. 

• Externe parasieten als cheyletiella, scabies (schurft) en vlooien: Het behandelen van de 
dieren is zeer belangrijk om omgevingsbesmetting te voorkomen, daarnaast kunnen bij 
besmetting pesticiden worden gebruikt om de omgeving te behandelen. Het ctgb geeft aan 
welke middelen zijn toegelaten om de omgeving te behandelen.  
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Hogedrukspuit [1] 
 
Met een hogedrukspuit kan vuil en ontlasting snel en effectief uit hokken worden verwijderd. Het 
nadeel alleen is dat zich aërosolen (in de lucht zwevende kleine vloeibare of vaste deeltjes) 
kunnen vormen met ziekteverwekkers, als influenza en het parvovirus. Ook bestaat de kans dat 
bijvoorbeeld wormeitjes door de waterdruk naar de bovenkant worden gespoten en later alsnog 
het hok besmetten. Om deze redenen mag een hogedrukspuit enkel worden gebruikt indien er 
geen dieren aanwezig zijn en een mondkap wordt gedragen. De hoge druk spuit moet zo laag 
mogelijk worden gezet en zo weinig mogelijk worden gebruikt om verspreiding van ziekte 
kiemen te voorkomen. Heel het hok inclusief wanden en plafond wordt afgespoten van boven 
naar beneden. 
 
Schoonmaaktechnieken [17] 
 
� Vegen/dweilen: Vaak minder effectief dan sproeien van het middel, maar geeft minder 

aerosolvorming en is soms het enige wat praktisch is. Bijvoorbeeld als het dier in het hok 
blijft. Om contaminatie door vuil te voorkomen, moet men gebruik maken van een dubbel 
emmersysteem. Één met schoon en één voor vuil water.  Indien het dier aanwezig is tijdens 
de schoonmaak dienen doekjes goed uitgeknepen te worden voor gebruik. De emmers dienen 
minimaal tussen elke cattery of afdeling te worden verschoond. Het beste is om per afdeling 
aparte emmers en doeken te gebruiken.  

 
� Sprayen: Heeft als voordeel dat het middel niet gecontamineerd wordt met organisch 

materiaal en is sneller. Effectiever is het gebruik van een opzetstuk voor tuinslang/ 
hogedrukspuit in plaats van een handspray. Het blijft echter altijd noodzakelijk om 
mechanisch het vuil van de grond te verwijderen voordat er gesprayd wordt. Door het 
spraymechanisme te vervangen door een schuimvormer op de slang vindt er minder aerosol 
vorming plaats. Veel desinfectiemiddelen die toegestaan zijn voor het gebruik in 
dierverblijven, in het bijzonder de chloorverbindingen, mogen niet verneveld worden. Bij het 
sprayende aanbrengen van deze middelen mag de druk dan ook niet te groot zijn en de 
druppels die gevormd worden niet te klein, om verneveling tegen te gaan.  

 
Standaard reinigings- en desinfectieprotocol  [17] 
 
1. Verwijder al het grove vuil door ontlasting weg te scheppen, overgebleven voer weg te halen 

en het oppervlak eventueel met schoon water te spoelen 
2. Reinig het oppervlak met een schoonmaakmiddel en schrob met een borstel of doekje waar 

nodig 
3. Spoel het reinigingsmiddel weg met schoon water, verwijder eventueel overtollig water 
4. Desinfecteer het schone oppervlak met een middel dat effectief is tegen de te verwachten 

ziekteverwekkers. 
NB in sommige gevallen kunnen stap 2 en 3 samengevoegd worden. Indien het middel zowel 
reinigt als desinfecteert en er geen zichtbaar vuil op het te desinfecteren oppervlak ligt. 
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Afwassen [1] 
 
� Het is het beste om de afwas te doen met behulp van een afwasmachine voor commercieel 

gebruik die op hoge temperaturen werkzaam kan zijn. 
� Indien er met de hand wordt afgewassen moet er eerst afgewassen en dan gedesinfecteerd 

worden. 
� Scheid servies van speeltjes en kattenbakken en was af in die volgorde. 
� Gebruik roestvrij staal waar mogelijk. 
 
 
Wassen [1,11] 
 
� Was al het textiel van het asiel (kleedjes, handdoeken en werkkleding) op 60 graden met een 

geschikt wasmiddel en voeg chloortabletten toe.  
� Probeer de was per afdeling zoveel mogelijk gescheiden te wassen. 
� Verwijder organisch materiaal (bijvoorbeeld stukken haar of ontlasting) zoveel mogelijk voor 

het wassen. 
� Droog de was in een droger of direct zonlicht. 
� Overlaad de wasmachine niet! 
 
 
Ventilatie [2,9,19,20] 
 
Een slechte ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vergroten de kans op ziekte doordat het aantal 
pathogenen in de omgeving toeneemt en de luchtwegen van dier en mens geïrriteerd raken. Een 
goede ventilatie is noodzakelijk en een van de belangrijkste methodes om de verspreiding van 
ziektes in een asiel te voorkomen. Voor een goede luchtkwaliteit is het noodzakelijk dat: 
 
1. De hoeveelheid vervuiling van de lucht wordt beperkt.  

� Minder dieren per oppervlakte-eenheid.  
� Grit gebruiken dat weinig stoft. 
� Het gebruiken van schoonmaakmiddelen in de juiste concentratie.  

2. Ventilatie: verse lucht van buiten naar binnen 
� 10-12 lucht uitwisselingen per uur wordt aanbevolen. 
� De relevante luchtcirculatie snelheid is die bij de neus van het dier en zeker bij katten 

in een kooi die aan 3 zijden afgesloten is, is dit lager dan de luchtcirculatie in de rest 
van de kamer, hiermee dient bij het ventileren rekening te worden gehouden. 

� De ventilatie moet periodiek worden gecontroleerd. 
3. Luchtreiniging: de binnenkomende lucht door een filter laten gaan. 

� Filters 1 x in de twee weken vervangen. 
 
Om ziekteverspreiding te voorkomen is het daarnaast beter om de luchtcirculatie van de 
quarantaine, de ziekenboeg en de afgifte- afdelingen te scheiden. 
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Reiniging en desinfectie van de algemene ruimte 

Kantine 

De kantine moet elke dag worden aangeveegd en gedweild met een reinigingsmiddel opgelost in 
warm water. De koffietafel en vergadertafel moeten elke dag met een sopje worden afgenomen. 
Dieren mogen vanwege hygiënische reden niet in de kantine worden gehouden.  

Sanitair 

Toiletten dienen elke dag gereinigd en gedesinfecteerd te worden. Daarnaast moet elke dag 
worden gecontroleerd of er voldoende zeep in de dispensers zit en of de papieren handdoekjes en 
toiletpapier voorradig zijn. 

Vloeren 

Alle vloeren van het hele asiel dienen elke dag gedweild te worden met een reinigingsmiddel en 
zo nodig eerst geveegd. Hierbij moet alles wat verplaatsbaar is van de plaats worden gehaald. De 
vloeren worden en minimaal wekelijks gedweild worden met een desinfectiemiddel.  

Uitbraken 

Bij besmetting van het asiel met een zeer resistent pathogeen als schimmel of parvo dienen 
aanvullende maatregelen te genomen (zie bijlage A) te worden om de algemene ruimtes adequaat 
en volledig te desinfecteren. 
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Kennelhygiëne- Reiniging en desinfectie van de dierverblijven 
 
Door op een goede manier te reinigen en desinfecteren worden ziektekiemen in de omgeving 
zoveel mogelijk gereduceerd. Voor er kan worden gereinigd of gedesinfecteerd is het zeer 
belangrijk dat eerst al het vuil en eventuele ontlasting wordt verwijderd. Veel 
schoonmaakmiddelen zijn minder effectief als zij in contact komen met organisch materiaal[4]. 
Daarnaast is het voor de maximale werking van een desinfectans of reinigingmiddel én het milieu 
belangrijk om te zorgen voor de juiste concentratie van de oplossing. Ook de contacttijd van het 
middel met het te reinigen of het te desinfecteren oppervlak is van invloed op de effectiviteit van 
het middel. Daarnaast is het van belang de insleep van zeer resistente ziekteverwekkers te 
voorkomen, o.a. door gebruik van dierverblijf gebonden kleding en schoeisel. 

 
Hondenkennels [1,10] 
 
Vloeren 
� Vloeren moeten naar de afvoer toe lopen om te voorkomen dat er water blijft staan in de 

kennel. 
� De vloeren moeten gemaakt zijn van of aan de toplaag voorzien van niet-poreus materiaal dat 

gedesinfecteerd kan worden. 
 
Wanden 
De wanden tussen de kennels moeten zodanig zijn neergezet dat voorkomen wordt dat water en 
urine van de ene naar de andere kennel kan lopen. De wanden en tralies moeten van materiaal zijn 
dat goed te reinigen en te desinfecteren is.  
 
Afvoer 
� Het asiel moet over een adequaat afvoersysteem beschikken om het vuil van de dagelijkse 

schoonmaak af te kunnen voeren.  
� De afvoer van elke kennel moet voorkomen dat er contaminatie kan optreden met urine en 

faeces van de andere kennels. 
 
 

Reiniging en desinfectie van de hondenvelden [1,2] 
 
1. Op de buitenvelden staan dagelijks verschillende honden.  Buitenvelden met grond of gras 

kunnen na een tijd ernstig gecontamineerd raken. Het parvovirus en vele parasieteneitjes zijn 
haast onmogelijk om te elimineren nadat velden ermee besmet zijn geraakt. Gras en grond 
zijn niet adequaat te desinfecteren. Het beste is daarom gebruik te maken van buitenvelden 
die wel goed te reinigen en te desinfecteren zijn als gecoat beton. 

2. Pups en honden die nog niet behandeld zijn mogen niet op de buitenvelden totdat ze 
ontwormd zijn en alle vaccinaties hebben gehad.  

3. Om de infectiedruk op de grasvelden te verlagen wordt de ontlasting zo snel mogelijk van de 
velden verwijderd en worden de honden preventief behandeld tegen intestinale parasieten.  
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Reiniging en desinfectie van de kennels [9, 17, 20] 

1. Alle binnen- en buitenverblijven van de honden worden dagelijks schoongemaakt met heet 
water en een reinigingsmiddel geschikt voor dierverblijven. Er wordt nagespoeld met schoon 
water en de vloeren worden goed droog gemaakt.  

2. Alle kennels en de centrale gang + muren worden preventief minimaal 1x per maand 
gedesinfecteerd 

3. Bij een infectieuze ziekte op de afdeling wordt de kennel of de hele afdeling dagelijks tot 
wekelijks gedesinfecteerd. Dit is afhankelijk van de ziekte die op dat moment speelt. 

4. Elke kennel wordt grondig schoongemaakt, geschrobd en gedesinfecteerd voordat een nieuwe 
hond de kennel binnen gaat.  

5. De honden mogen niet worden blootgesteld aan het water en de reinigingsmiddelen tijdens 
het schoonmaken. 

6. Elke afdeling beschikt over eigen gemarkeerde schoonmaakspullen die dagelijks worden 
gereinigd en gedesinfecteerd. 

7. Tijdens het schoonmaken dient het protocol “reiniging en desinfectie van de hondenkennels” 
te worden gevolgd. 

Reiniging en desinfectie van het sophok 
� Reinigen van het sophok: 2x per dag na het voeren 

1. Alle voerbakken afwassen en opbergen 
2. Badkuip, aanrecht en bureau reinigen met een geschikt reinigingsmiddel 
3. Vloer vegen 
4. Vloer reinigen met een sopje 
5. Vloer droog trekken 

� Desinfectie van het sophok 
� Wekelijks (ook de muren meenemen!) 
� Bij een ziekte uitbraak in het asiel dagelijks 
 

Reiniging en desinfectie van de kennelverrijking 
1. Alle materialen die als kennelverrijking worden gebruikt (speeltjes, dekens, manden) moeten 

goed te reinigen en te desinfecteren zijn én voor het gebruik bij een nieuwe hond gereinigd en 
gedesinfecteerd worden. 

2. Zichtbaar bevuilde dekens worden dagelijks gewassen en vervangen voor een schone. 
3. Dekens van alle honden worden een keer per twee weken gewassen.  
4. Speeltjes die in contact komen met voedsel (bijvoorbeeld een Kong ®) worden elke dag 

gereinigd en gedesinfecteerd. 
 
Hygiene en reiniging en desinfectie van de voerbakken 
 
1. Voerbakken van zieke honden, voerbakken van de nachthokken en bakken waarin blik of 

vers vlees heeft gezeten worden dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd. 
2. Voer wordt op een koele, droge plaats bewaard en beschermd tegen ongedierte. 
3. Geopende blikken blikvoer worden goed afgesloten in de koelkast bewaard. 
4. Alle voerbakken worden minimaal wekelijks gereinigd en gedesinfecteerd. 
5. Beschadigde bakken kunnen minder goed worden gereinigd en moeten worden weggegooid 
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Catteries 

 
In het asiel van Rotterdam komen, net als in veel andere asielen, infectieuze ziektes bij de katten 
frequenter voor dan bij de honden. Voornamelijk niesziekte vormt een probleem. Dit is de 
hoofdreden dat desinfectie in de catteries een nog belangrijker rol speelt dan op de 
hondenafdeling.  
 
Reiniging en desinfectie van de plaatsings cattery 
 
1. Al het materiaal dat in de cattery wordt gebruikt moet van rvs, fiberglass of ander 

ondoorlaatbaar materiaal gemaakt zijn zodat het optimaal gereinigd en gedesinfecteerd kan 
worden.  

2. Elke cattery heeft zijn eigen gemarkeerde schoonmaakspullen en -middelen  
3. De binnenkamer van de catteries wordt dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd  
4. Het buitenverblijf van de catteries wordt wekelijks gereinigd en gedesinfecteerd 
5. Één keer per week wordt een ander desinfectiemiddel gebruikt om resistentie te voorkomen. 
6. De sociale catteries worden altijd bij leegstand, uitbraak van besmettelijke ziekte doch 

minimaal 4 x per jaar volledig grondig gedesinfecteerd met een desinfectiemiddel effectief 
tegen de te verwachten pathogenen. Dan wordt ook de centrale hal op de kattenafdeling 
meegenomen.  

7. Tijdens het schoonmaken dient het protocol reiniging en desinfectie van de cattery te worden 
gevolgd 

 
Reiniging en desinfectie van de quarantaine cattery [9, 17, 20,] 
 
Het meest ideaal voor het effectief en efficiënt schoonmaken van een cattery met individuele 
behuizing, zijn dubbele hokken, waarbij de kat tijdens het schoonmaken met een minimale stress 
van de ene naar de andere kant geplaatst kan worden. Op deze manier is het hok het meest 
optimaal te reinigen en te desinfecteren. De meeste hokken in het dierenasiel Rotterdam zijn 
echter enkel. Het verplaatsen van katten voor het schoonmaken is tijdrovend en stressvol voor de 
katten. De beste oplossing voor de dagelijkse schoonmaak in het asiel is daarom “spot cleaning” 
toe te passen. Hierbij wordt het hok schoongemaakt terwijl de kat in het hok blijft en de 
mogelijkheid heeft zich te verschuilen op een ligplankje. Indien een hok gedesinfecteerd moet 
worden is het beter om de kat tijdelijk in een ander hok of in een bench te zetten. De 
desinfectiemiddelen zijn namelijk irriterend voor de kat. 
 
1. Al het materiaal dat in de cattery wordt gebruikt moet van rvs, fiberglass of van een ander 

soort van ondoorlaatbaar materiaal gemaakt zijn zodat het optimaal gereinigd en 
gedesinfecteerd kan worden.  

2. De hokken worden dagelijks gereinigd mbv “spotcleaning” 
3. Hokken van zieke dieren worden om de dag gedesinfecteerd 
4. Hokken waarin ‘gezonde’ dieren zitten worden minimaal wekelijks gedesinfecteerd 
5. Leeggekomen hokken worden grondig gereinigd en na het spoelen met schoon water 

gedesinfecteerd. 
6. Bij een schimmeluitbraak moeten aanvullende maatregelen worden genomen en moet er 

gebruik worden gemaakt van een desinfectiemiddel effectief tegen m.canis. Bijvoorbeeld een 
sterkere concentratie chlooroplossing. 

7. Tijdens reiniging en desinfectie wordt het protocol reiniging en desinfectie quarantaine 
gebruikt. 1x per week wordt chloor gebruikt om resistentie te voorkomen. 
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Reiniging en desinfectie van het sophok en de keukenblokjes 
Het sophok van de quarantaine en de keukenblokjes op de afgifte worden 2x per dag na het 
schoonmaken en na de laatste voerbeurt gereinigd. Het sophok wordt minimaal wekelijks 
gedesinfecteerd. 
 
Hygiene en reiniging en desinfectie van de voerbakken 
 
1. De voer- en waterbakken in de cattery-afgifte worden elke dag verschoond. 
2. Voer wordt goed afgesloten bewaard. 
3. Zieke katten en katten in de quarantaine die blik eten, krijgen dagelijks een schoon bakje, 

overige katten alleen indien de bakjes zichtbaar vies zijn.  
4. Alle bakjes worden wekelijks gereinigd en gedesinfecteerd 
5. Na gebruik worden de bakjes omgespoeld, gereinigd en gedesinfecteerd, afgespoeld met 

schoon water en droog gemaakt. 
6. Beschadigde bakken kunnen minder goed worden gereinigd en worden daarom weggegooid 
 
Reiniging en desinfectie van de kooi en catteryverrijking 
 
Ook kooiverrijking als zitplankjes, speelgoed en krabpalen moeten van goed te reinigen materiaal 
zijn. Krabpalen en ander slecht te desinfecteren materiaal moeten na een uitbraak van ziekte door 
een zeer resistent pathogeen als schimmel doch minimaal 1 x per jaar vervangen worden. 

 

 

Bijzondere dieren [21] 
 
Reiniging en desinfectie van knaagdier en konijnenhokken 
 
Kooien voor knaagdieren worden minimaal tweemaal per week schoongemaakt. 
Na gebruik worden de hokken gereinigd, gespoeld met schoon water, gedesinfecteerd en droog 
gemaakt.  
 
 
Reiniging en desinfectie van vogelkooien 
 
Kooien voor vogels worden schoongemaakt, in een frequentie die afhankelijk is van het aantal 
vogels dat in de kooi verblijft. Naast de bodem, worden ook de wanden en zitstokken gereinigd. 
Na gebruik wordt de gehele kooi gereinigd en gedesinfecteerd. 
 
 
Reiniging en desinfectie van aquaria/ terraria 
 
Aquaria en terraria worden na gebruik gereinigd, gedesinfecteerd, afgespoeld met schoon water 
en drooggemaakt. Met een wond op de handen of onderarm moet men geen aquarium of 
terrarium schoonmaken. 
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Bijlage A  
 
Maatregelen in het asiel bij een ziekte uitbraak [1,2,4] 

 
Indien het asiel wordt geconfronteerd met een uitbraak van een infectieus pathogeen die ernstige 
ziekte veroorzaakt en/of zeer lastig te bestrijden is moet aan het volgende worden gedacht: 

Inventarisatie: Er moet nagegaan worden waarmee en met wie de geïnfecteerde dieren allemaal 
in aanraking zijn geweest in het asiel (ook de dagen voor de diagnose is gesteld zijn van belang). 
Dit is belangrijk om te weten te komen wat er gedesinfecteerd moet worden. Ook kunnen dan de 
dieren die blootgesteld zijn aan het infectieuze dier en extra in de gaten worden gehouden. 

Schadebeperking: Isoleer alle (potentieel) geïnfecteerde dieren en beperk het verkeer van mensen, 
dieren en materialen tussen het besmette gebied en de rest van het asiel zoveel mogelijk. Indien 
noodzakelijk dient het asiel ook gesloten te worden voor publiek. 

Reiniging en desinfectie: Alle ruimtes waar het infectieuze dier is geweest moeten grondig 
gereinigd (ook mechanisch!) en gedesinfecteerd worden met middelen die effectief zijn tegen het 
pathogeen. Al het textiel moet op hoge temperaturen met wasmiddel en bleek worden gewassen 
en gedroogd. Oppervlaktes die niet goed te desinfecteren te zijn kunnen worden behandeld door 
bijvoorbeeld goed te stofzuigen. Ook kan stoomreiniging soms nuttig zijn. Sommige dingen zoals 
krabpalen zijn niet te desinfecteren en moeten worden vervangen. Het is belangrijk geen nieuwe 
dieren in de ruimtes toe te laten tot deze goed gereinigd en gedesinfecteerd zijn. Tussen de 
verschillende afdelingen moeten voetbaden worden neergezet met een geschikt desinfectiemiddel. 
Gedurende de gehele uitbraak worden alle verblijven vaker dan gewoonlijk gedesinfecteerd. 

Monitoring: Bij ziektes als parvo kan nooit met zekerheid worden gezegd of een gebied 
voldoende is gedesinfecteerd. Voor de ziektes waarbij dat wel kan, zoals schimmel, is het 
belangrijk om dit te controleren door het nemen van monsters. Indien de infectie beperkt is 
gebleven tot een deel van het asiel of bij een pleeggezin heeft plaats gevonden kan het verstandig 
zijn om gedurende enkele maanden geen kwetsbare dieren als pups en kittens in het gebied te 
plaatsen.  
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Bijlage B  
 
Zoönosen in het dierenasiel [1, 2, 3, 5, 6] 
 
� Schimmel (Ringworm). Wordt veroorzaakt door schimmels, meestal van 

het geslacht Microsporum of Trichophyton. Symptomen van een huidschimmelinfectie bij 
mens en dier zijn, roodheid van de huid, jeuk en haaruitval. Zowel honden, katten als 
verschillende knaagdieren kunnen schimmelinfectie krijgen, echter langharige katten zijn er 
zeer gevoelig voor. Karakteristiek is de ronde kale schilferige plek die ontstaat bij een 
ringworm infectie (zie afbeelding). Dieren kunnen een schimmelinfectie ook overbrengen 
zonder zelf klachten te hebben. Behandeling van een schimmelinfectie door een arts is nodig. 
Preventie: check regelmatig op schimmel infecties, isoleer en behandel of euthanaseer, indien 
behandeling geen optie is geïnfecteerde dieren. Desinfecteer de omgeving waarmee zij in 
contact zijn geweest met een geschikt middel. 

 
� Larva migrans: De spoelwormen van de hond (Toxocara canis ) en kat (Toxocara cati) 

kunnen via de omgeving (zandbak, tuinieren) de mens (vnl jonge kinderen) besmetten. De 
symptomen zijn mede afhankelijk van de hoeveelheid infectieuze larven die men binnen heeft 
gekregen. Veel besmettingen verlopen symptoomloos. Infectie kan ook leiden tot buikpijn, 
hoesten en in ergere gevallen tot koorts en spierpijn. Daarnaast worden deze spoelwormen 
geassocieerd met astma bij kinderen. Preventief is het daarom belangrijk honden en katten 
minimaal 4x per jaar te ontwormen, pups & kittens vaker (zij worden besmet via drinken bij 
de moeder). Ook de handen wassen na tuinieren of na het spelen in zandbak is een 
belangrijke preventieve maatregel. 

 
� Kattenkrabziekte: Wordt veroorzaakt door de bacterie Bartonella henselae en kan worden 

overgedragen door een krab of beet van een kat. Besmette katten kunnen de bacterie twee tot 
twaalf maanden nadat ze zelf besmet zijn, verspreiden. Katten kunnen elkaar ook via vlooien 
infecteren. Het is onduidelijk of dit ook het geval is bij de mens. De infectie veroorzaakt bij 
de mens, afhankelijk van de immuunstatus van de persoon, knobbels bij de wond, koorts, 
ontsteking van de lymfeknopen of ernstige algemene ziekte.  Preventief is daarom hygiëne 
van een wond door beet of krab en het ontvlooien van katten zeer belangrijk. 

 
� Bijt- en krabwondinfecties: In de VS zijn 90% van de beten van honden, 6% van katten en 

4% van andere dieren. Gemiddeld raakt 3-5% van de hondenbeten en 20-50% van de 
kattenbeten geïnfecteerd. Infectierisico is het grootste bij scheur/crush en punctiewonden Via 
een beet of krab van een hond of kat kunnen verschillende bacteriën worden overgedragen 
die de wond kunnen infecteren. Voornamelijk de bacteriën capnocytophaga canimorsus en 
pasteurella spp. die in de normale flora van de bek van de hond en kat voorkomen kunnen 
ernstige bijtwondinfecties geven die zelfs tot de dood kunnen leiden. Preventie: Een bijtwond 
moet goed worden schoongemaakt. Men moet altijd medische hulp zoeken aangezien 
behandeling met een breedspectrum antibioticum vaak geïndiceerd is. Daarnaast kunnen 
maatregelen worden genomen om bijtincidenten te voorkomen. Handschoenen bij 
aggressieve katten, het gebruik van snuitjes en zeer belangrijk kennis van het gedrag van de 
dieren! 
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� Papegaaienziekte/Psittacose: De verwekker die de ziekte veroorzaakt (Chlamydia psittaci) 

wordt door geïnfecteerde papegaaiachtigen (papegaaien, parkieten) met of zonder ziekte 
verschijnselen. Indien de infectie wordt overgebracht door andere vogels wordt het woord 
ornithose gebruikt. De bacterie wordt uitgescheiden in alle lichaamsvloeistoffen. De meeste 
infecties bij de mens ontstaan door inhalatie van met C. psittaci besmette luchtpartikels. Deze 
partikels ontstaan uit gedroogde, besmette vogelexcreta als ontlasting en snot (de bacterie kan 
lang in het volière zand overleven). Een infectie kan bij zowel bij de vogels als de mens 
griepachtige verschijnselen veroorzaken en kan indien onbehandeld tot de dood leiden. Indien 
een vogel in het asiel verschijnselen van papegaaienziekte vertoont dient deze direct 
geïsoleerd, getest en behandeld te worden. Voor deze ziekte geldt een meldingsplicht. 
Werknemers die griepachtige verschijnselen krijgen dienen aan de arts te vermelden dat ze in 
contact zijn geweest met vogels. De ziekte kan zowel bij vogels als bij de mens worden 
behandeld met antibiotica.   

 
� Toxoplasmose: Wordt veroorzaakt door de parasiet Toxoplasma gondii. Als een kat wordt 

geïnfecteerd kunnen ze, meestal zonder zelf ziek te zijn, de parasiet uitscheiden in de 
ontlasting. Het grootste risico van toxoplasmose is dat het bij zwangere vrouwen abortus kan 
veroorzaken. Laat daarom zwangere vrouwen geen kattenbakken verschonen in het asiel. 
Daarnaast is het belangrijk om altijd de handen te wassen na het werken in de tuin of 
handschoenen te dragen. 

 
� Echinococcose: De lintwormen die bij de vos en hond voorkomen kunnen ziekte 

verschijnselen veroorzaken bij de mens. De lintworm kan in de organen van de mens blazen 
veroorzaken die schadelijk zijn. Preventief is het belangrijk dieren geen rauw vlees te geven 
aangezien ze zo besmet kunnen worden met de lintworm en de dieren te ontwormen met een 
middel tegen lintworm. 

 
� Salmonellose: Veel dieren kunnen salmonella bij zich dragen zonder dat ze er zelf ziek van 

worden. Soms vertonen de dieren diarree. Besmetting van de mens gaat via de mond. In het 
dierenasiel is de kans het grootst dat mensen worden besmet door reptielen. Bij de mens kan 
de bacterie koorts met waterige diarree veroorzaken. Draag daarom handschoenen bij het 
verschonen van het terrarium en was altijd de handen na contact met de dieren. 

 
� Campylobacteriose: Honden, katten, vogels en vele andere dieren kunnen met de 

campylobacter bacterie geïnfecteerd worden. Pups en kittens lopen een verhoogd risico. Vaak 
verloopt de infectie symptoomloos maar het kan ook tot diarree, braken en koorts leiden. Bij 
diarree worden veel bacteriën uitgescheiden. Besmetting van de mens gaat via de mond. 
Geeft waterige/bloederige diarree, buikkrampen en koorts. Preventie: Extra hygiene bij dieren 
met diarree en een goede keuken- en handhygiëne zijn belangrijk. Geen rauwe dierlijke 
producten consumeren.  

 
� Schurft: wordt veroorzaakt door de Sarcoptes mijt en wordt overgedragen door intensief 

contact met een dier. De schurftmijt veroorzaakt jeuk en huiduitslag, maar omdat mijten vrij 
soortspecifiek zijn, gaan de klachten vanzelf weer over bij de mens. 

 
� Leptospirose: Een bacterie waarmee honden en mensen besmet kunnen raken indien ze in 

contact komen met oppervlaktewater besmet met rattenurine. De urine van geïnfecteerde 
honden vormt ook een besmettingsbron voor de mens. De bacterie veroorzaakt de ziekte van 
Weil die griepachtige verschijnselen geeft bij de mens. Preventie: honden die zwemmen 
enten tegen leptospirose. 
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� Ziekte van lyme wordt overgebracht door teken. Bij de mens ontstaat bij infectie een rode 

kring om de plek waar de teek heeft gezeten (erythema migrans). Dit is het enige specifieke 
symptoom van ziekte van Lyme. De ziekte kan griepachtige verschijnselen geven en later ook 
zenuwverschijnselen veroorzaken. Preventie: tekenbeten voorkomen en de katten en honden 
regelmatig controleren op teken. 

 
� Tuberculose: Tuberculose wordt veroorzaakt door een infectie met Mycobacterium 

bacteriën. Er zijn vele soorten mycobacteriën, die verschillende soorten dieren en/of de mens 
kunnen besmetten. Tuberculose kan verschillende ziekteverschijnselen geven bij de mens. 
Vaak gaat het om algemene verschijnselen als moeheid, lusteloosheid, vermagering, lichte 
temperatuursverhoging en nachtzweten. Als de tuberculosehaarden zich op een specifieke 
locatie bevinden dan is het ziektebeeld vrij specifiek. Mensen met open tbc kunnen op hun 
beurt ook dieren besmetten. 

 
� Hondsdolheid (rabiës): Rabiës wordt veroorzaakt door een virus overgebracht door een beet 

van carnivoren (hond, kat, vleermuis, vos). Het geeft neurologische verschijnselen en is 
zowel voor dier als mens dodelijk. In Nederland komt rabiës bij vossen en honden in principe 
niet meer voor, sommige soorten vleermuizen kunnen wel besmet zijn. In het buitenland 
kunnen ook vossen, honden, katten en andere zoogdieren besmet zijn met het virus. 
Preventie: bedacht zijn op de ziekte bij extreem agressieve dieren. Het contact met 
vleermuizen voorkomen.  
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Bijlage C 

Deze tabel is gebaseerd op het protocol beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie 2005 van het 
WIP, de information sheet op de site www.sheltermedicine.com en de artikelen van Hurley 
(2005), Kennedy et al.(1995) en Eleraky et al. (2002). 

Desinfectiemiddel Pluspunten Minpunten 
 
Quartainaire ammonium 
verbindingen 
 
(Praktisan®) 
Dicyldimethylalammoniumchloride 

� Zijn effectief tegen de meeste 
bacteriën en virussen 

� Het is relatief goedkoop 
� De toxiciteit is laag. 
� De meeste werken zowel reinigend 
       als desinfecterend  

� Niet effectief tegen parvo virus, 
       panleukopenie, en ringworm. 
� Deels effectief tegen calicivirus 
� Worden deels geïnactiveerd door 

organisch vuil. 
� Mogen niet gemengd worden met 

andere schoonmaakmiddelen 

 
Chloorverbindingen 
� Na-hypochloriet 
� -Na-dichloorisocyanuraat 

� -tosyl-chlooramide 
 

� Een 5% oplossing verdund op 1:32 
� inactiveert parvo, panleukopenie   

en het calcicivirus volledig als het 
correct wordt gebruikt. 

� Het inactiveert ringworm met 
� hogere concentraties en                                

meermalige toepassing 
� Lage weefsel toxiciteit 
� Het is relatief goedkoop 

� Chloor wordt sterk geïnactiveerd 
door organisch materiaal, licht en 
langdurige opslag 

� De hardheid van water reduceert 
de effectiviteit 

� Dampen van hoge concentraties 
irriteren 

� Het is corrosief op metaal 
� Het heeft geen reinigende functie 

er moet daarom altijd eerst worden 
gereinigd 

 
 
Potassium peroxymonosulfate 
(Virkon® Trifectant®) 
 

� Inactiveert panleukopenie, FCV, 
parvo 

� Het heeft enige reinigende werking 
en kan gebruikt worden als een 
alleenstaand reinigings/desinfectie 
middel voor licht bevuilde 
oppervlaktes 

� Lage weefseltoxiciteit 
� Minder corrrosief voor metaal dan 

bleek 
� Relatief goede activiteit in 

aanwezigheid van organisch 
materiaal 

 
� Verschillende resultaten m.b.t. 

effectiviteit tegen ringworm 
� Poedervorm, niet ontwikkeld om 

via het uiteinde van een slang te 
verspreiden  

� Laat een zichtbaar residu achter op 
       sommige oppervlaktes 
� Duurder dan bleek 
 

Chloorhexidine 
(Nolvasan®) 

� Hele lage weefsel toxiciteit � Relatief duur 
� Ineffectief tegen ringworm, 
� Calicivirus, parvo en  feline 

panleukopenia 

Alcohol 
-ethanol 
-isopropanol 
(Vnl voor handhygiëne, 
niet om verblijven te desinfecteren) 

� Minder irriterend voor weefsel dan 
quaternair ammonium en bleek. 

� Ethanol (70%) is effectiever tegen 
het calicivirus dan andere 
alcoholen 

� Relatief duur 
� Ineffectief tegen ringworm, 
� Calicivirus, parvo en  feline 

panleukopenie 

NB: zie de bestrijdingsmiddelen databank op www.ctgb.nl voor de in NL toegelaten 
desinfectiemiddelen. Voor dierverblijven: kies Productsoort: PT03 - Biociden voor 
veterinaire hygiëne-doeleinden. Het desinfectiemiddel moet specifiek zijn toegelaten voor 
gebruik in dierverblijven. 
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 Protocol reiniging en desinfectie hondenkennels 
 
 
Benodigdheden  
(Let op gebruik de juiste materialen, de afdelingen hebben hun eigen kleurmarkering!) 
• Citronella of een vergelijkbaar 

reinigingsmiddel voor dierverblijven 

• Een toegelaten desinfectiemiddel 
bestemd voor dierverblijven 

• Emmers  
 
 

• Schrobborstel  
• Schone doekjes 
• Vloertrekker  
• Hoge druk spuit  
• Droogdoeken 

PROTOCOL DAGELIJKSE REINIGING HONDENKENNELS 
1. Doe alle honden in de buitenkennel en sluit de luiken 
2. Trek schone werkkleding en laarzen aan 
3. Zet deuren open om ventilatie van de ruimte te bevorderen 
4. Haal de voerbakken en manden uit de kennel en stel ze veilig van het schoonmaakwater 

(boven op kennel → opening mand richting hok), vuile dekens moeten worden vervangen 
5. Verwijder met een schep ontlasting en ander vuil uit de kennel 
6. Spoel de hokken voor met water 
7. Maak volgens de gebruiksaanwijzing emmers met warm water en het reinigingsmiddel  
8. Maak de vloer, wanden, deur en poort van elke kennel schoon met de schrobber en 

een emmer sop. Werk van boven naar beneden. 
9. Laat het reinigingsmiddel gedurende 5 minuten intrekken. 
10. Maak de centrale gang schoon met de oplossing 
11. Spoel de oplossing weg met de hoge druk spuit richting afvoer, neem hele wand mee. 
12. Maak de kennel en gang met de trekker en eventueel een dweil zo droog mogelijk 
13. Laat de honden naar binnen en doe het luik dicht 
14. Maak de buitenkennel op dezelfde manier schoon als de binnenkennel. 
15. Reinig en desinfecteer de schrobborstels en trekkers na afloop! 
16. Reinig de laarzen en trek werkkleding uit na het schoonmaken. 
 
PROTOCOL DESINFECTIE HONDENKENNELS 

� Dagelijks worden alle kennels die zijn leeggekomen gedesinfecteerd. 
� Wekelijks worden alle gangen (ook de centrale) gedesinfecteerd  
� Elke afdeling wordt minstens 1x per maand geheel gedesinfecteerd. 
� Bij uitbraak van een infectieuze ziekte wordt de hele afdeling wekelijks tot 

dagelijks gedesinfecteerd (mogelijk moet het desinfecteermiddel worden 
aangepast, overleg hiervoor met de dierenarts van het asiel) 

 
Werkwijze desinfectie hondenkennels 
1. Reinig de kennel volgens protocol reiniging hondenkennels 
2. Spoel het reinigingsmiddel na met schoonwater en verwijder overtollig water 
3. Maak emmers/handpompen met het desinfectiemiddel klaar volgens gebruiksaanwijzing  
4. Breng de oplossing aan op alle wanden en de vloer 
5. Neem bij periodieke desinfectie ook de wanden en vloer van de centrale gangen mee 
6. De deur en voerbakhouder moeten handmatig worden voorzien van desinfectiemiddel 
7. Laat het middel minimaal 5 minuten inwerken 
8. Spoel de kennel na met schoon water  
9. Trek de vloer goed droog 
10. Trek werkkleding en laarzen uit 
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Protocol reiniging en desinfectie Kattenafdeling 

 
Benodigdheden (Elke cattery heeft haar eigen schoonmaakmaterialen) 

• Handschoenen 
• Schone doekjes en droogdoeken 
• Emmer  
• Kattenbakschepje  
• Schrobborstel en trekker 

•    Geschikte reinigings- en  
desinfectiemiddelen voor 
dierverblijven 

• Vuilniszak 

 
 
DAGELIJKS PER CATTERY 
1. Trek schone werkkleding, handschoenen en laarzen aan  
2. Verzamel alle voerbakjes, maak ze leeg en zet ze in de gootsteen 
3. Was de voerbakjes af in een sopje, spoel ze af en zet ze vervolgens minimaal 5 minuten 

in een desinfecteeroplossing, spoel de bakjes na met schoon water en droog de bakjes af. 
4. Doe alle katten en mandjes naar buiten en geef de katten eten en vers water. Sluit de deur. 
5. Vul een emmer met reinigingsmiddel en water volgens gebruiksaanwijzing 
6. Maak met een doekje, de hokken, alle plankjes, de deuren + knop en vensterbanken schoon 
7. Schep het grit los en leeg de kattenbakken in de vuilniszakken 
8. Spoel de kattenbakken af en reinig ze met het sopje en de spons voor de kattenbak.  
9. Desinfecteer de kattenbakken en droog de kattenbakken goed af 
10. Vul de kattenbakken met grit 
11. Maak een nieuwe sopje met reinigingsmiddel en leeg de emmer op de vloer 
12. Schrob de vloer in alle hoekjes en gaatjes en spoel na met een emmer schoon water 
13. Trek de vloer droog en breng de desinfectieoplossing aan op alle oppervlakten van de 

cattery (vloer, zitplankjes etc) en laat het 5 minuten intrekken 
14. Spoel na met schoon water en trek de vloer droog. Droog na met een droogdoek 
15. Reinig en desinfecteer het hok in het buitenverblijf en maak indien nodig de vloer schoon 
16. Reinig/desinfecteer de laarzen en wissel de werkkleding voor de volgende cattery 
17. Desinfecteer de handen met handalcohol 
18. Reinig en desinfecteer de centrale gang nadat alle catteries zijn schoongemaakt 
19. Doe de werkkleding, schoonmaakdoekjes en droogdoeken in de was, was de handen en 

hang voor elke cattery een stofjas op (let op de letters!). 
 
 
EXTRA 
� Maandag: Elke maandag wordt eerst schoongemaakt met een reinigingsmiddel en 

daarna gedesinfecteerd met chloor om resistentie van bacteriën tegen te gaan.  
� Dinsdag: Alle mandjes en ligmatten in en jassen van cattery M, L en V links worden 

gewassen 
� Woensdag: Alle mandjes en ligmatten in en jassen van cattery G, K en V rechts 

worden gewassen 
� Donderdag: Wanden + vloer van de buitenruimtes van M, L en V links worden 

gereinigd en gedesinfecteerd. (Alle katten naar binnen doen) 
� Vrijdag: Wanden + vloer van de buitenruimtes van G, K en V rechts worden gereinigd 

en gedesinfecteerd (Alle katten naar binnen doen) 
� Zondag: Alle jassen worden gewassen 
� Overig: De ramen worden 1x twee weken gereinigd. De centrale gang en een cattery    

(binnen + buiten) wordt geheel gereinigd en gedesinfecteerd bij uitbraak van 
besmettelijke ziekte, doch standaard minimaal 4x per jaar 
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Protocol  reiniging en desinfectie quaraintaine catteries 
 
De quarantaine kan het beste worden schoongemaakt door middel van “spotcleaning” 
waarbij de kat tijdens het schoonmaken in het hok blijft. Dit minimaliseert stress voor de 
kat en is efficiënter dan het verplaatsen van de kat. Spotcleaning is niet verantwoord als een 
kooi zeer smerig is. In dat geval moet de kat worden overgezet in een leeg hok zodat het 
hok goed schoongemaakt kan worden.  
 

Frequentie reiniging en desinfectie 
 
Reiniging: Dagelijks  
 
Desinfectie van de quarantaine              Desinfectie individueel hok 
Dagelijks alle vloeren (ook centrale gangen!)             Alle leeg gekomen hokken 
Catteries indien leeg       Wekelijks bij gezonde kat 
Standaard 1x per maand volledig desinfecteren    Bij zieke katten om de dag  
Na uitbraak besmettelijke ziekte de hele (lege) kamer 

Benodigdheden reiniging en desinfectie 
� Emmer met desinfectiemiddel 
� Emmer met schoon water 
� Emmer met reinigingsmiddel  
� Handschoenen 
� Schone droogdoeken 

� Vuilniszakken en stoffer en blik 
� Schone kattenbakken met grit 
� Kattenbakschepje 
� Papierendoekjes 
� Schone schoonmaakdoekjes 

 
Dagelijkse reiniging Quarantaine 

1. Trek schone werkkleding, handschoenen en laarzen/klompen aan 
2. Verzamel alle benodigde spullen en vul een emmer met reinigingsmiddel volgens 

de correcte verdunning. 
3. Werk van de kraamkamer naar de gezonde katten en reinig de ziekenboeg als laatste. 
4. Maak in de cattery eerst de deur, deurklink en raamplanken schoon 
5. Werk systematisch in een richting en maak eerst het bovenste hok schoon 
6. Verwijder de voer/waterbakjes en kattenbak uit het hok, bakjes met natvoer moeten 

elke dag worden vervangen, brokjes bakken alleen indien zichtbaar vies en bij zieke 
katten. De bakjes, handdoeken of speeltjes in het hok minimaal wekelijks verschonen. 

7. Schep drollen uit de bak en deponeer in vuilniszak of vervang de kattenbak  
8. Veeg los vuil in het hok weg met een stuk papier en deponeer het in de vuilniszak 
9. Neem met een vochtig doekje alle wanden en het deurtje af. Alle snotjes en ander 

zichtbaar vuil goed wegpoetsen! 
10. Neem het hok af met een doekje en schoon water. 
11. Indien het hok gedesinfecteerd moet worden: volg protocol desinfectie quarantaine 
12. Maak het hok droog met een droogdoek en zet alles terug in het hok, vul evt water bij 
13. Neem op de helft van het schoonmaken een nieuw sopje  
14. Verwijder al het grove vuil van de vloer en reinig de vloer met een nieuw sopje 
15. Spoel het reinigingsmiddel weg met schoon water (putje openen!) 
16. Breng desinfectiemiddel aan op de vloer en laat 5 minuten intrekken 
17. Spoel na en maak de vloer goed droog. 
18. Gebruik voor de volgende cattery nieuwe schoonmaakmaterialen en verwissel 

werkkleding 



 97 

Desinfectie van de quarantaine catteries 
 
Het is beter om eerst te reinigen waarna te desinfecteren in plaats van alleen een middel te 
gebruiken wat zowel reinigt als desinfecteert. Chloor bevat geen reinigende werking, voor 
desinfectie met chloor moet dan ook altijd eerst gereinigd worden. Om resistentie van 
bacteriën te voorkomen dienen desinfectiemiddelen afgewisseld te worden. Daarom wordt 
elke vrijdag gedesinfecteerd met chloor en de overige dagen met het andere 
desinfectiemiddel. 
 
Indien het dier in het hok blijft kan het hok nooit goed gedesinfecteerd worden. Bovendien 
kan het desinfectiemiddel schadelijk zijn voor het dier. Het is dan ook beter om het dier 
tijdelijk in een leeghok of een transportbox te plaatsen.  
 
Desinfectie van een bezet hok 

1. Plaats de kat in een leeghok of transportbox 
2. Maak het hok schoon volgens protocol reiniging quarantaine 
3. Spoel het sop weg met schoon water en verwijder overtollig water 
4. Breng desinfectiemiddel aan in het hok en laat minimaal 5 minuten intrekken 
5. Spoel het desinfectiemiddel weg met schoon water 
6. Maak het hok goed droog met droogdoeken 
7. Zet alles terug in het hok  
8. Plaats de kat terug in het hok 
9. Reinig en desinfecteer het lege hok of de transportbox volgens protocol 

 
Reiniging en desinfectie van een leeghok 

1. Haal alles uit het hok en leeg de kattenbak en voerbakjes in de vuilniszak 
2. Haal met een papierendoekje losse haren en grit weg 
3. Reinig alle wanden, het ligplankje en het deurtje grondig met een sopje van 

warmwater en reinigingsmiddel 
4. Spoel het hok na met schoon water en verwijder overtollig water 
5. Desinfecteer het hok met een verdunning van het desinfectiemiddel volgens de 

gebruiksaanwijzing en laat minimaal 5 minuten inwerken 
6. Spoel af met schoon water 
7. Maak het hok goed droog 

 
Reiniging en desinfectie van een lege cattery 

1. Trek werkkleding en laarzen aan en doe een mondkapje voor 
2. Laat de deur van de kamer open staan voor ventilatie 
3. Haal alle hokken van de muur 
4. Reinig alle hokken, muren en vloer met een reinigingsmiddel indien nodig 
5. Spoel alles af met schoon water 
6. Breng het desinfectiemiddel in de juiste verdunning via een spraymechanisme aan 

op alle wanden, hokken en de vloer van de cattery. 
7. Laat het middel intrekken gedurende de tijd aangegeven door de fabrikant  
8. Spoel alles af met schoon water 
9. Laat aan de lucht drogen (droog eventueel na met doeken) 
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Protocol reiniging en desinfectie sophok quarantaine 
 

Reiniging en desinfectie vuile voerbakken (dagelijks) 
1. Gooi beschadigde bakjes weg, deze zijn niet goed te reinigen 
2. Gooi het voer uit de bakjes in de vuilnisbak 
3. Trek handschoenen aan 
4. Reinig alle voerbakken met een reinigingsmiddel gebruik de afwasborstel voor de 

voerbakjes! 
5. Spoel alle bakjes na met schoon water (het desinfectiemiddel kan reageren met het 

reinigingsmiddel) 
6. Vul het bad met koud water en voeg de juiste hoeveelheid tabletten chloor toe 
7. Laat 5 minuten inwerken 
8. Spoel de bakjes na met schoon water 
9. Laat de bakjes omgekeerd uitlekken en droog de bakjes af met een schone theedoek 
 
Reiniging en desinfectie kattenbakken en kattenbakschepjes (dagelijks) 
1. Al het grit en ontlasting moet uit de kattenbakken verwijderd zijn 
2. Was de kattenbakken af met de borstel voor de kattenbakken met een reinigingsmiddel 

en warmwater en spoel na met schoon water 
3. Vul de badkuip met koud water en voeg chloor tabletten toe laat minimaal 5 minuten 

inwerken 
4. Droog de kattenbakken en schepjes af met schone doeken (voor de kattenbakken) of 

laat ze tegen de wand aan de lucht drogen 
 
Reiniging sophok (na de ochtendschoonmaak en na de laatste voerbeurt) 
1. Alle vuile voerbakken en kattenbakken reinigen volgens protocol en opruimen 
2. Neem met een vochtig (schoon) doekje de deur, deurknop, aanrecht, tafel en muur 

boven de wasbak + aanrecht schoon 
3. Maak de badkuip schoon met schuurmiddel of een dergelijk schoonmaakmiddel 
4. Veeg de vloer aan 
5. Haal het putje uit de vloer en maak met een schoon sopje de vloer schoon  
6. Trek de vloer droog en droog indien nodig na. 
 
NB: Vuile bakjes met eten of vuile kattenbakken niet de hele dag in de badkuip laten 
liggen en zeker niet bij elkaar gooien! Liefst een aparte afwasbak voor de voerbakken en 
een aparte voor de kattenbakken. 
 
Desinfectie sophok 
1x per week wordt het sophok na het reinigen gedesinfecteerd. 
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Protocol reiniging en desinfectie sophok hondenafdeling 
 

Reiniging en desinfectie vuile voerbakken en kongen (dagelijks) 
1. Gooi beschadigde bakken weg, deze zijn niet goed te reinigen 
2. Gooi het voer uit de bakken in de vuilnisbak 
3. Trek handschoenen aan 
4. Reinig alle voerbakken met een reinigingsmiddel gebruik de afwasborstel voor de 

voerbakken! 
5. Spoel alle bakjes na met schoon water (het desinfectiemiddel kan reageren met het 

reinigingsmiddel) 
6. Vul het bad met koud water en voeg de juiste hoeveelheid tabletten chloor toe 
7. Laat 5 minuten inwerken 
8. Spoel de bakken na met schoon water 
9. Laat de bakken omgekeerd uitlekken en droog de bakjes af met een schone theedoek 
 
 
Reiniging sophok (na de ochtendschoonmaak en na de laatste voerbeurt) 
1. Alle vuile voerbakken reinigen volgens protocol en opruimen 
2. Neem met een vochtig (schoon) doekje de deur, deurknop, aanrecht, tafel en muur 

boven de baden en het aanrecht schoon 
3. Maak de badkuipen schoon met schuurmiddel of een dergelijk schoonmaakmiddel 
4. Veeg de vloer aan 
5. Haal het putje uit de vloer en maak met een schoon sopje de vloer schoon  
6. Trek de vloer droog en droog indien nodig na. 
 
NB: Vuile voerbakken en riemen niet de hele dag in de badkuip laten liggen maar tijdig 
reinigen. 

Desinfectie sophok:  
1x per week wordt het sophok na het reinigen gedesinfecteerd met een desinfectiemiddel. 
Het desinfectiemiddel minimaal 5 minuten laten inwerken. 
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HANDEN WASSEN IS VAN LEVENSBELANG! 
 
Helpt u ook mee de dieren gezond te houden? 

 
Via handen kunnen verschillende ziektekiemen worden overgedragen 
die ziekte kunnen veroorzaken bij mens en dier. Het is daarom voor u 
zelf en de dieren belangrijk om de handen te wassen na het bezoek van 
elke cattery.  
 
 

HANDEN WASSEN: 
� VOOR: het bereiden of eten van voedsel en contact met jonge dieren 
� NA: contact met dieren, iedere zichtbare verontreiniging van de handen, het 

verschonen van hokken, toiletbezoek, niezen/hoesten 
 
 

 
 

 
 

Wast u ook uw 

handen na het 

aaien? 

 

Namens de 

katten, bedankt! 
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HANDEN WASSEN IS VAN LEVENSBELANG! 
 
Helpt u ook mee de dieren gezond te houden? 

 
Via handen kunnen verschillende ziektekiemen worden overgedragen 
die ziekte kunnen veroorzaken bij mens en dier. Het is daarom voor u 
zelf en de dieren belangrijk om de handen te wassen na het aaien en 
uitlaten van elke hond. 
 
 

HANDEN WASSEN: 
� VOOR: het bereiden of eten van voedsel en contact met jonge dieren 
� NA: contact met dieren, iedere zichtbare verontreiniging van de handen, het 

verschonen van hokken, toiletbezoek, niezen/hoesten 
 
 
 
 
 

 
 

Wast u ook uw handen  
nadat u mij heeft 
uitgelaten? 
 
Namens de honden  
Bedankt! 
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Handhygiëne 
 
Helpt u ook mee de dieren gezond te houden? 
 

Via handen kunnen verschillende ziektekiemen worden overgedragen die ziekte 
kunnen veroorzaken bij mens en dier. Het is belangrijk om tijdens het werk in het 
dierenasiel regelmatig de handen te wassen en/ of te desinfecteren om het aantal 
ziektekiemen op de handen te verminderen.  
 
 
HANDEN WASSEN: 

• Bij zichtbaar vuile of plakkerige handen (alcohol reinigt niet) 

• VOOR: het bereiden of eten van voedsel en contact met (jonge) dieren 

• NA: toiletbezoek, niezen, contact met dieren, het verschonen van hokken 
 

HANDEN DESINFECTEREN 

• TIJDENS: het verzorgen van een dier waarbij van vuil naar schoon wordt 
gewerkt, bijvoorbeeld bij het verwisselen van een verband 

• NA: hoesten en niezen, het verzorgen van een dier of het toedienen van 
medicijnen. 

 

 
Uitvoering handreiniging 
8. Ringen, horloges, armbanden moeten worden afgedaan en lange mouwen 

moeten zoveel mogelijk naar boven worden geschoven.  
9. Maak de handen nat met warm water. Voorzie de handen van vloeibare zeep uit 

de dispenser, zonder het tuitje van de dispenser aan te raken.  
10. Wrijf de handen gedurende 10 seconden goed over elkaar, waarbij vingertoppen, 

duimen en gebieden tussen de vingers en de polsen goed moeten worden 
ingewreven.  

11. Spoel de handen goed af.  
12. Sluit de kraan met een papierendoekje als er geen elleboog- of voetbediening is.  
13. Droog de handen af met een wegwerpbare handdoek. Ook de polsen en de huid 

tussen de vingers drogen.  
14. Deponeer de gebruikte handdoek in de daarvoor bestemde container. 
 
Uitvoering handdesinfectie  
5. Breng uit de dispenser handalcohol aan op de droge handen, zonder daarbij het 

tuitje van de dispenser aan te raken  
6. Neem zoveel handalcohol dat het kuiltje van één hand met handalcohol is gevuld. 

Deze hoeveelheid is nodig om de handen gedurende de volledige inwerktijd van 
de handalcohol (30 seconden) nat te houden.  

7. Wrijf de handen nu gedurende ongeveer 30 seconden zorgvuldig over elkaar, tot 
ze droog zijn. Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de 
polsen moeten grondig met de handalcohol worden ingewreven.   

8. Bij geen of onvoldoende droging van de alcohol is het effect minder. Ook vinden 
katten de alcohol vaak vies ruiken, dus wacht daarom even voor je de volgende 
kat pakt tot je handen goed droog zijn. 

 


