Evenementen met dieren

Hygiënerichtlijnen

Zijn er dieren op het evenement? Dan kunnen er extra risico’s zijn. Dieren kunnen
namelijk allerlei ziekteverwekkers met zich meedragen zonder zelf ziek te zijn. Een
infectieziekte die van dier naar mens wordt overgedragen, heet een zoönose. Besmetting
vindt plaats door:
•
•
•
•

direct contact met het dier door bijvoorbeeld aaien en knuffelen;
via de lucht, bijvoorbeeld door spetters, of inademen van besmette lucht;
contact met bloed, slijm, urine of ontlasting;
via de omgeving, bijvoorbeeld stof, mest en voerbakken.

Voor het aanmelden van een evenement met dieren en de aanmeldtermijnen verwijzen
we u naar de site van het NVWA.
Gezonde dieren
Om medewerkers en bezoekers van uw evenement zo goed mogelijk tegen
infectieziekten te beschermen is het belangrijk dat de dieren gezond zijn. Worden er toch
dieren ziek op uw evenement, dan moet u het risico op besmetting naar andere dieren en
mensen zo klein mogelijk maken.
• Laat alleen gezonde dieren toe op het evenement.
• Zonder een ziek dier meteen af van het publiek.
• Voorkom dat bezoekers in contact kunnen komen met dode of zieke dieren.
Bouw en inrichting van dierverblijven
• Plaats een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, wegwerphanddoekjes
en een afvalbak in de directe omgeving van de dierverblijven, waar bezoekers,
eigenaren en werknemers hun handen kunnen wassen na contact met dieren.
• Zorg dat de bodem van dierverblijven glad en afwasbaar is.
• Maak voldoende ventilatieopeningen of zorg dat ramen open kunnen en direct in
contact staan met de buitenlucht.

GHOR Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente

• Richt vogelverblijven zo in dat ze goed schoon te houden zijn, zorg voor voldoende
ventilatie en vermijd de verspreiding van stof.

•
•
•
•

Plaats drinkbakken buiten bereik van bezoekers.
Laat bezoekers niet in de buurt van mest of dierlijk afval komen.
Plaats geen eettafels dichtbij de dierverblijven.
Zorg voor speciale uitlaatplekken voor dieren zonder vast verblijf (zoals honden en
katten).

Schoonmaak van dierverblijven
• Zorg voor voldoende dierenverzorgers die verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak
en hygiëne van de dierverblijven.
• Zorg voor een schoonmaakbeleid en schoonmaakschema waarin staat hoe en
wanneer er schoongemaakt moet worden.
• Draag beschermende werkkleding tijdens de schoonmaak.
• Verwijder strooisel, mest en voerresten minimaal 1x per dag.
• Voorkom dat er mest ligt op de paden en plaatsen waar bezoekers rondlopen.
Specifieke regels voor schapen en geiten
• Het is verboden om schapen of geiten aan te voeren op een locatie met een
publieksfunctie, evenementen, tentoonstellingen en keuringen, tenzij de schapen of
geiten ieder jaar worden gevaccineerd tegen Q-koorts.
• Schapen en geiten moeten op het moment van aflammeren volledig afgezonderd zijn
van het publiek.
Specifieke regels voor vogels
• Informeer de bezoekers over de papegaaienziekte (psittacosis).
• Spreek met de eigenaren van de vogels af dat zij het u melden als bij een vogel kort
na het evenement de papegaaienziekte wordt geconstateerd.
• Wordt er tijdens of kort na uw evenement een ongebruikelijk aantal vogels ziek, en
passen de verschijnselen bij psittacosis? Meld dit dan aan de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA). Adviseer de eigenaren contact op te nemen met de
dierenarts.
Informeer bezoekers
Omdat dieren veel ziekteverwekkers met zich meedragen moet u bezoekers op de hoogte
stellen van de regels omtrent de aanwezige dieren.
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Zijn er vogels op uw evenement? Informeer uw bezoekers dan ook over de
papegaaienziekte.
Tip: stel bezoekers op de hoogte van hygiëneregels door bijvoorbeeld een informatiebord
bij de ingang of bij de dierverblijven. Tevens kunt u de informatie verspreiden via een flyer
(zie bijlagen).
Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
Als organisator bent u verantwoordelijk voor het naleven van de “Hygiënerichtlijn voor
Evenementen”. Kijk voor de volledige richtlijn op https://www.rivm.nl/landelijk-centrumhygiene-en-veiligheid-lchv/lchv-richtlijnen
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Informatie voor bezoekers van evenementen met dieren
Dieren kunnen verschillende ziekten met zich meedragen die in sommige gevallen ook gevaarlijk
voor mensen kunnen zijn. Bij dit evenement zijn maatregelen genomen om de verspreiding van
ziekten zoveel mogelijk tegen te gaan.
Hierbij willen we u graag informeren over wat u kunt doen:
Het is niet toegestaan om te eten en drinken in en rond de dierverblijven.

Was uw handen:
➢ na het aaien of aanraken van dieren
➢ voordat u gaat het eten
➢ voordat u het gezicht of mond aanraakt

Bent u zwanger?
Dan adviseren wij u om niet in contact te komen met geiten en schapen.
➢ Vermijd een dierenverblijf, wei of stal van geiten of schapen.
➢ Vermijd een kraamstal waar jonge geiten of lammetjes zijn.

Krijgt u diarree, koorts of gaat u hoesten na het bezoek van een evenement met dieren?
Vertel uw huisarts over dit bezoek en welke dieren u bezocht heeft.
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Informatie voor bezoekers van evenementen met vogels
Psittacose
Wat is Psittacose?
Mensen krijgen Psittacose door een bacterie. Mensen kunnen door deze bacterie een
ontsteking in de longen krijgen. Psittacose heet ook wel papegaaienziekte
Wat zijn de klachten bij Psittacose?
Sommige mensen hebben er helemaal geen klachten van.
De klachten kunnen zijn:
• Hoge koorts met koude rillingen
• Hevige hoofdpijn en spierpijn (in de nek en rug)
• Benauwd
• Hoesten
Hoe kunt u Psittacose krijgen?
De bacterie zit in poep van vogels, vogelsnot en oogvocht van vogels. Als dit opdroogt,
kan het in stof terecht komen. Iemand kan besmet raken door het inademen van besmet
stof. Bijvoorbeeld door het schoonmaken van vogelkooien. Poep van vogels kan wel 8
maanden lang besmettelijk blijven.
De tijd tussen besmet raken en ziek worden is meestal 1 tot 4 weken.
Wie kan Psittacose krijgen?
Iedereen kan besmet raken met de bacterie en ziek worden. De ziekte komt vooral voor bij
mensen die veel met vogels werken of vogels als huisdier hebben. Ook mensen die een
plek bezoeken waar veel vogels zijn, hebben een grotere kans om besmet te raken.
Bijvoorbeeld bezoekers van een tentoonstelling.
Iemand die Psittacose heeft gehad kan de ziekte vaker krijgen.
Kunt u de ziekte tijdens dit evenement oplopen?
Bij dit evenement zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen Psittacose
krijgen. Toch is er altijd een kleine kans dat mensen besmet kunnen raken.
Wat moet u doen als u ziek wordt?
Krijgt u binnen 4 weken na dit evenement klachten die op Psittacose lijken? Overleg dan
met uw huisarts. Vertel dat u een vogelevenement heeft bezocht.
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