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Voorwoord	  
Voor  u  ligt  het  rapport     als  afstudeeropdracht  van  de  
opleiding  Dier-‐  
van  het  lectoraat  Diergezondheid  en  Welzijn.  Onze  gedeelde  interesse  in  diergezondheid  en  welzijn  
ontstond  al  in  een  vroeg  stadium  in  ons  leven.  Dat  wij  samen  een  afstudeeropdracht  toegewezen  
kregen  waarin  niet  enkel  diergezondheid  en  welzijn  behandeld  werden,  maar  ook  andere  
raakvlakken  zoals  in  het  bijzonder  de  ouderenzorgsector,  was  voor  ons  dan  ook  zeer  interessant.    

Het  rapport  is  geschreven  om  inzicht  en  kennis  te  verzamelen  over  eventuele  
gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg.  Tevens  om  hierover  mensen  te  informeren  die  betrokken  zijn  

   ouderen  bezoeken  met  dieren  of  
werkzaam  zijn  in  de  ouderzorgsector..  

Uit  het  onderzoek  blijkt  dat  er  tot  nu  toe  weinig  betrouwbare  of  juiste  cijfers  beschikbaar  zijn  
betreffende  gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg.  Het  was  daarom  voor  ons  een  uitdaging  om  de  
gewenste  informatie  te  kunnen  bemachtigen.  Wij  hebben  onze  afstudeeropdracht  ervaren  als  een  
interessante  uitdaging  en  als  een  zeer  leerzame  en  leuke  periode.  

Graag  willen  wij  van  deze  gelegenheid  gebruikmaken  om  een  aantal  mensen  te  bedanken,  die  
hebben  bijgedragen  aan  de  totstandkoming  van  het  rapport.  Allereerst  willen  wij  de  heer  Overgaauw  
bedanken  voor  het  geven  van  een  leuke  en  leerzame  afstudeeropdracht.  Ten  tweede  willen  wij  
mevrouw  van  Beurden  en  mevrouw  Majoor  bedanken,  voor  de  begeleiding  en  waar  nodig  extra  
informatie  en  heldere  feedback  verschaften.  Mevrouw  van  Beurden  en  mevrouw  Majoor  vervulden  
de  rol  van  projectbegeleiders  tijdens  onze  afstudeeropdracht.  Daarnaast  gaat  een  woord  van  dank  
uit  naar  de  heer  Krijnen  voor  zijn  bijdrage  aan  het  verwerken  van  de  onderzoeksresultaten.  Ten  
slotte  willen  wij  de  vele  geïnterviewden  bedanken  voor  de  tijd  die  zij  genomen  hebben  om  onze  
vragen  te  beantwoorden  en  ons  te  woord  te  staan.  
  
Wij  wensen  u  veel  leesplezier  en  hopen  dat  ons  rapport  een  inspiratiebron  voor  u  mag  zijn  en  u  tot  
nieuwe  inzichten  mag  brengen  en  dat  gezelschapsdieren  nog  meer  gebruikt  zullen  worden  in  de  
ouderenzorg.    
  
  
Jazzy  Lambrechts  en  Eveline  Spek    
-‐Hertogenbosch,  juli  2013  
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Samenvatting	  
Doel:  Onderzoek  of  in  de  ouderenzorg  door  aanwezigheid  van  huisdieren  een  risico  aanwezig  is  voor  
zoönosen  (ziekten  die  van  dier  op  mens  worden  overgedragen).  Op  basis  van  de  resultaten  worden  

d  beperkt  kunnen  worden.    
  
Opzet:  Systematisch  literatuuronderzoek  en  veldonderzoek    
  
Methode
van  huisdieren  beschreven.  Vervolgens  zijn  interviews  afgenomen  in  ouderenzorg-‐  en  
zorgdierinstellingen  over  het  toelaten/gebruiken  van  huisdieren  en  de  richtlijnen  en  protocollen  die  
worden  toegepast  op  het  gebied  van  veiligheid  en  hygiëne.  Tenslotte  zijn  bewoners  gevraagd  naar  
hun  mening  over  de  aanwezigheid  van  huisdieren  binnen  hun  instellingen.    
  
Resultaten:  Momenteel  bestaat  de  bevolking  voor  16%  uit  ouderen  waarvan  4%  woonachtig  is  in  een  
van  de  2.178  verpleeg-‐  en  verzorgingshuizen.  In  89%  van  de  verzorgings-‐  en  verpleeghuizen  worden  
huisdieren  toegelaten  waarbij  48%  een  toelatingsbeleid  hanteert.  Geschat  wordt  dat  21  zoönosen  
van  huisdieren,  bezoekdieren  en  dieren  die  worden  gebruikt  bij  Animal  Assisted  Interventions  (AAI)  
een  risico  kunnen  vormen  voor  de  gezondheid  van  ouderen.    
Bij  alle  bezochte  instellingen  mochten  huisdieren  worden  gehouden  en/of  op  bezoek  komen.  Bij  72%  
(18/25)  ontbreken  voorschriften  of  protocollen  over  het  houden  van  dieren,  de  hygiëne  en  veiligheid.  

Assisted  Interventions)  en  hebben  alle  richtlijnen  over  verzorging,  gezondheid  en  gehoorzaamheid  
van  het  dier.    
De  helft  van  de  ondervraagde  ouderen  waardeert  het  leuk  dat  huisdieren  aanwezig  zijn  en  23%  was  
in  het  bezit  van  een  huisdier.  Voor  een  kwart  (23%)  van  de  ouderen  maakt  dit  niet  uit.  Het  meest  
gehouden  worden  vogels  (88%)  en  katten  (12%).  Van  de  ondervraagden  vindt  66%  het  leuk  als  er  
dieren  op  bezoek  komen  waarmee  men  het  liefst  wil  aaien/knuffelen  (68%),  wandelen  (46%)  en/of  
spelen  (24%).  
  
Conclusie:  Het  merendeel  van  de  ouderenzorginstellingen  (89%)  laat  dieren  toe.  De  meeste  
zoönosen  zijn  afkomstig  van  vogels,  katten  en  honden  en  deze  worden  hier  het  meest  gehouden.  In  
driekwart  van  de  instellingen  ontbreken  voorschriften  of  protocollen  en  bestaat  een  kans  dat  de  
dieren  zoönosen  overdragen  op  de  bewoners.  Het  risico  hierop  kan  zoveel  mogelijk  beperkt  worden  
door  maatregelen  en  protocollen  over  het  toelaten  van  dieren  te  formuleren  en  toe  te  passen.  
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1.	  Inleiding	  
In  zorginstellingen  zijn  steeds  vaker  gezelschapsdieren  te  vinden [

,  2013].  Deze  gezelschapsdieren  worden  als  huisdier  gehouden,  komen  met  bezoek  of  
verzorgend  personeel  mee  of  worden  door  zorgdierinstelingen  ingezet  tijdens  Animal  Assisted  
Interventions.  Contact  met  gezelschapsdieren  heeft  volgens  de  literatuur  en  zorgprofessionals  een  
positief  effect  op  de  gezondheid  en  het  welzijn  van  bewoners  van  zorginstellingen.  Men  wil  echter  de  
bewoners  op  een  veilige  en  verantwoorde  manier  met  de  dieren  in  contact  brengen.  Er  komen  
steeds  meer  vragen  van  zorgprofessionals  over  allergieën,  infecties,  hygiëne  en  veiligheid  bij  de  
aanwezigheid  van  gezelschapsdieren  [ ,  2013].  

belangrijk  dat  richtlijnen  aanwezig  zijn  of  worden  ontwikkeld  om  eventuele  
te  verkleinen.    
  
Het  project   is  in  eerste  instantie  uitgevoerd  voor  het  
Lectoraat  Diergezondheid  en  Welzijn.  Daarnaast  is  dit  project  zowel  van  belang  voor  zorginstellingen,  
als  voor  eigenaren  van  gezelschapsdieren  in  de  zorginstellingen  en  voor  bezoekers  die  een  (zorg)dier  

met  zich  mee  kunnen  brengen,  kunnen  deze  zoveel  mogelijk  worden  verkleind.  
  
De  vragen  die  met  dit  project  beantwoord  worden  zijn:    
 Is  er  een  verhoogd  risico  voor  het  oplopen  van  zoönosen  bij  de  bewoners  van  

ouderenzorginstellingen  door  het  toelaten  van  gezelschapsdieren?    
 Met     
  
Deze  hoofdvragen  kunnen  onderverdeeld  worden  in  de  volgende  deelvragen:  
 Hoe  ziet  de  ouderenzorg  er  nu  en  in  de  toekomst  uit?  
 Wat  zijn  de  effecten  van  gezelschapsdieren  op  de  gezondheid  en  het  welzijn  van  ouderen?  
 Hoeveel  procent  van  de  zorginstellingen  laten  gezelschapsdieren  als  huisdier  en/of  als  

therapeutisch  middel  toe?  
 Welke  diersoorten  worden  gebruikt  en/of  gehouden  in  de  zorginstellingen?  
 In  relatie  met  de  aanwezige  diersoorten:  welke  zoönosen  kunnen  voor  de  gezondheid  van  de  

bewoners  een  risico  zijn?  
 Welke  preventieve  maatregelen  worden  er  gehanteerd?  
 Welke  preventieve  maatregelen  zijn  noodzakelijk  om   zoönosen  te  

minimaliseren?  
  
Doel  van  het  onderzo
ouderenzorginstellingen  in  kaart  te  brengen.  Op  basis  hiervan  worden  richtlijnen  en  aanbevelingen  
opgesteld  voor  het  beperken  ervan.  Voor  dit  onderzoek  is  alleen  onderzoek  gedaan  naar  de  
zoönosen-‐   
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  1.2	  Materiaal	  en	  Methoden	  
Tijdens  het  onderzoek  is  gebruik  gemaakt  van  verschillende  literatuurbronnen  om  kennis  te  
verkrijgen  over  de  ouderenzorg,  toepassing  van  gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg  en  zoönosen.  
Ook  zijn  25  interviews  gehouden  bij  ouderenzorginstellingen  en  vier  interviews  bij  
zorgdierinstellingen  om  te  weten  te  komen  wat  voor  soort  dieren  gebruikt  worden/aanwezig  zijn  en  
wat  voor  beleid  en/of  protocollen  gebruikt  worden  met  betrekking  tot  het  houden  van  
gezelschapsdieren.  Bij  bewoners  van  ouderenzorginstellingen  zijn  65  enquêtes  afgenomen  om  
erachter  te  komen  wat  zij  vinden  van  dieren  binnen  hun  instelling.  De  resultaten  van  de  interviews  
en  enquêtes  en  de  gevonden  resultaten  uit  het  literatuuronderzoek  helpen  om  een  beeld  te  schetsen  
van  de  huidige  situatie  binnen  de  ouderenzorgsector.  Vervolgens  zijn  er  naar  aanleiding  van  de  

ouderenzorgsector  geminimaliseerd  kunnen  worden.    
  
1.3	  Leeswijzer	  
Het  rapport  is  uit  verschillende  onderdelen  opgebouwd.    
In  hoofdstuk  2.1
behandeld.  Bij  het  thema  vergrijzing  wordt  gekeken  naar  de  huidige  situatie  en  de  mogelijke  
veranderingen  die  in  de  toekomst  verwacht  kunnen  worden.  Vervolgens  wordt  er  behandeld  welke  
soorten  manieren  er  zijn  waarop  ouderenzorginstellingen  zijn  georganiseerd  en  hoe  de  bewoners  van  
deze  instellingen  zijn  verdeeld  in  verschillende  categorieën.  
In  hoofdstuk  2.2
welke  manier  gezelschapsdieren  effect  kunnen  hebben  op  de  gezondheid  en  het  welzijn  van  
ouderen.  Vervolgens  worden  de  verschillende  manieren  waarop  men  gezelschapsdieren  toepast  bij  
Animal  Assisted  Interventions  toegelicht.  
In  hoofdstuk  2.3
gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg  behandeld.  Hierbij  wordt  er  toegelicht  in  hoeveel  instellingen  
gezelschapsdieren  worden  toegelaten  en  welke  rol  deze  dieren  spelen  binnen  deze  instellingen.  
Daarna  worden  de  protocollen  en  maatregelen  die  momenteel  van  kracht  zijn  behandeld  en  
eventuele  knelpunten  en  problemen  die  ontstaan  uit  de  huidige  situatie.  Vervolgens  wordt  
beschreven  hoe  de  huidige  situatie  in  landen  als  België,  Duitsland  en  Engeland  is.  
Een  groot  deel  van  dit  onderzoek  wordt  behandeld  in  hoofdstuk  2.4   in  de  ouderenzorg
Er  wordt  informatie  gegeven  over  wat  zoönosen  zijn  en  hoe  deze  verspreid  kunnen  worden.  
Vervolgens  wordt  er  vanuit  literatuuronderzoek  behandeld  welke  zoönosen  relevant  zijn  binnen  deze  
sector  en  welke  dieren  deze  mogelijk  met  zich  mee  kunnen  dragen  in  de  ouderenzorginstellingen.  
In  hoofdstuk  3 s  en  enquêtes  weergegeven  en  
vergeleken  met  de  resultaten  gevonden  tijdens  het  literatuuronderzoek.  
In  hoofdstuk  4
ouderenzorg  om  de  huidige  situatie  met  betrekking  tot  veiligheid  en  hygiëne  bij  de  aanwezigheid  van  
huisdieren  positief  te  beïnvloeden.  In  hoofdstuk  5 wordt  naar  voren  
gebracht  met  welke  knelpunten  en  problemen  we  te  maken  hebben  gekregen  tijdens  het  schrijven  
van  dit  onderzoeksrapport  en  wordt  behandeld  welke  onderzoeken  in  de  toekomst  gedaan  zouden  
kunnen  worden  om  de  huidige  situatie  van  gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg  nog  beter  in  kaart  
te  brengen.  Als  laatst  zijn  in  hoofdstuk  6 Conclusies   
vergeleken  met  de  gevonden  literatuur.  Hierover  is  een  conclusie  geschreven.    
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2.	  Literatuur	  onderzoek	  
In  dit  hoofdstuk  wordt  de  gevonden  literatuur  relevant  voor  het  project  besproken.  Dit  zal  gedaan  
worden  in  de  paragrafen:  ouderenzorginstellingen,  invloed  van  gezelschapsdieren  op  het  welzijn  van  
ouderen,  ouderenzorg  en  gezelschapsdieren  en  zoönosen  in  de  ouderenzorg.  

2.1	  Ouderenzorginstellingen	  
Om  juiste  conclusies,  aanbevelingen  en  protocollen  op  te  stellen  

is  het  van  belang  te  weten  wat  er  speelt  in  de  ouderenzorg  en  wat  de  
ontwikkelingen  zijn  van  de  vergrijzing.  Door  rekening  te  houden  met  de  huidige  situatie  en  de  
verwachte  veranderingen  in  de  sector  kan  een  beeld  geschetst  worden  van  de  gezondheidsrisico s  
die  gezelschapsdieren  met  zich  mee  brengen  en  hoe  deze  verholpen  of  verkleind  kunnen  worden.  In  
deze  paragraaf   vergrijzing  en  ouderenzorg  behandeld.  
  
2.1.1  Vergrijzing  
De  Nederlandse  bevolking  is     geleidelijk  aan  het  vergrijzen.  Het  aantal  ouderen  in  
de  totale  bevolking  van  Nederland  neemt  toe.  Op  1  januari  2012  bestond  16%  van  de  totale  
bevolking  (2,7  miljoen  mensen)  uit  ouderen.  Dit  zijn  mensen  van  65  jaar  en  ouder.  Binnen  de  groep  
65  jaar  en  ouder  is  het  deel  van  80  jaar  en  ouder  ook  flink  toegenomen.  Deze  groep  bestond  op  1  
januari  2012  uit  4%  van  de  totale  bevolking.  Dat  komt  neer  op  686.000  mensen.  [Nationaal  kompas,  
2013]  In  figuur  1.1  is  te  zien  dat  met  het  stijgen  van  de  leeftijd  het  aantal  mannen  in  de  oudere  
bevolking  afneemt.  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.1.1.1  Toename  vergrijzing  
De  vergrijzing  zal  naar  verwachting  de  komende  jaren  nog  flink  toenemen.  Verwacht  wordt  dat  er  in  
2040  het  grootste  aantal  ouderen  zal  zijn.  Er  zullen  dan  ongeveer  4,6  miljoen  ouderen  in  Nederland  
zijn,  wat  neerkomt  op  circa  26%  van  de  totale  bevolking.  Binnen  de  groep  ouderen  zal  het  aandeel  
van  de  80-‐plussers  ook  sterk  gaan  stijgen,  van  25%  in  2025  tot  ongeveer  40%  in  2050.  
Na  2040  zal  de  vergrijzing  geleidelijk  afnemen.  In  2050  zal  de  groep  65-‐plussers  van  4,6  miljoen  zijn  
gezakt  naar  4,5  miljoen  mensen.  25%  van  de  totale  bevolking  bestaat  dan  nog  uit  ouderen.  
[Nationaal  kompas,  2013]  

     

Figuur  1.1:  Aandeel  mannen  en  vrouwen  in  de  oudere  bevolking  (personen  vanaf  65  jaar)  
naar  leeftijd,  op  1  januari  2012  [Nationaal  kompas,  2013]  



  

Gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg   10  

2.1.2  Ouderenzorg  in  Nederland  
De  ouderenzorg  in  Nederland  kent  verschillende  vormen.  Zo  is  er  zorg  met  verblijf,  waar  
verzorgingshuizen  en  verpleeghuizen  onder  vallen  en  zorg  zonder  verblijf,  waar  de  thuiszorg  onder  
valt.  Deze  verschillende  vormen  van  zorg  worden  hieronder  beschreven.  
  
2.1.2.1  Zorg  met  verblijf    
Nederland  telt  ongeveer  2.178  verpleeghuizen  en  verzorgingshuizen  [Zorgkaart  Nederland,  2013].  
Ondanks  dat  de  Nederlandse  bevolking  aan  het  vergrijzen  is,  daalt  het  aantal  bewoners  van  
verzorgings-‐  en  verpleeghuizen  [Nationaal  kompas,  2013].  In  figuur  1.2  is  te  zien  dat  het  aantal  
bewoners  in  de  periode  tussen  2000  en  2010  is  afgenomen.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Van  de  mensen  van  65  jaar  en  ouder  
woonde  op  1  januari  2012  4%  in  een  
verzorgings-‐  of  verpleeghuis.  Dit  komt  
neer  op  112.000  mensen.  Van  de  
mensen  van  80  jaar  en  ouder  woonde  
14%  in  een  verzorgings-‐  of  
verpleeghuis.  Dit  zijn  96.000  mensen.  
Dit  betekent  dat  95%  van  de  65-‐
plussers  en  86%  van  de  80-‐plussers  nog  
zelfstandig  woont.  [Nationaal  kompas,  
2012]  De  gemiddelde  leeftijd  van  
mensen  in  een  verzorgings-‐  of  
verpleeghuis  is  85  jaar.  [Nationaal  
kompas,  2013]  

Figuur  1.3  geeft  weer  hoeveel  ouderen  
per  leeftijdscategorie  in  een  verzorgings-‐  
of  verpleeghuis  wonen.    
  

     

Figuur  1.2:  Ouderen  ingeschreven  bij  verzorgings-‐  of  verpleeghuis  
[CBS,  2011]  

Figuur  1.3:  Ouderen  in  verzorgingshuizen  en  verpleeghuizen  naar  leeftijd  en  geslacht,    
1  januari  2012  [Nationaal  kompas,  2013]  
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2.1.2.2  Toename  zorg  zonder  verblijf,  afname  zorg  met  verblijf  
De  meeste  ouderen  willen  tegenwoordig  zo  lang  mogelijk  zelfstandig  wonen,  zodat  ze  actief  en  
onafhankelijk  kunnen  blijven.  Het  overheidsbeleid  is  daarom  gericht  op  het  langer  zelfstandig  laten  
wonen  van  ouderen.  Steeds  meer  ouderen  kiezen  daardoor  voor  zorg  zonder  verblijf  in  plaats  van  
zorg  met  verblijf.  Tussen  1995  en  2010  is  dit  aantal  zelfs  gehalveerd.  Het  aantal  mensen  dat  gebruik  
maakt  van  zorg  zonder  verblijf  is  in  dezelfde  periode  gestegen.  
Naarmate  men  ouder  wordt  neemt  het  gebruik  van  zorg  zonder  verblijf  toe  (zie  figuur  1.4).  Ongeveer  
6%  van  de  ouderen  tussen  de  65  en  69  jaar  maakt  gebruik  van  zorg  zonder  verblijf,  terwijl  dit  circa  
50%  is  bij  de  ouderen  die  een  leeftijd  hebben  tussen  de  85  en  89  jaar.  Naarmate  men  nog  ouder  
wordt,  zal  juist  weer  meer  gebruik  worden  gemaakt  van  zorg  met  verblijf  en  minder  van  zorg  zonder  
verblijf.  Het  aantal  vrouwen  dat  zorg  met  verblijf  en  zorg  zonder  verblijf  ontvangt,  is  groter  dan  het  
aantal  mannen.  Dit  heeft  te  maken  met  het  feit  dat  vrouwen  vaker  te  maken  hebben  met  
beperkingen  dan  mannen  en  doordat  zij  langduriger  en  op  jongere  leeftijd  alleenstaand  zijn.  [RIVM,  
2011]  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.2.3   Verzorgingshuizen  

en  verpleeghuizen  
Gemiddeld  hebben  ouderenzorginstellingen  in  Nederland  een  capaciteit  van  167  bewoners,  
variërend  van  7  tot  1.500  bewoners.  Deze  bewoners  worden  ondergebracht  in  een  verzorgingshuis  of  
een  verpleeghuis  afhankelijk  van  de  hoeveelheid  zorg  die  de  desbetreffende  persoon  nodig  heeft.  
[Bosman,  2012]  
  
  

Figuur  1.4:  Aandeel  ouderen  dat  in  2007  gebruikmaakt  van  zorg  
zonder  verblijf  en  zorg  met  verblijf  naar  geslacht  en  leeftijd  in  2007.  
[RIVM,  2011]  
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Verzorgingshuizen  
Ouderen  die  niet  meer  in  staat  zijn  om  zelfstandig  te  wonen,  ondanks  de  hulp  van  thuiszorg  of  
mantelzorg,  gaan  over  het  algemeen  in  een  verzorgingshuis  wonen.  In  een  verzorgingshuis  krijgen  de  
ouderen  bij  hun  dagelijks  leven  ondersteuning  en  hulp.  Deze  hulp  bestaat  uit  het  helpen  bij  wassen,  
aankleden,  eten  en  naar  bed  gaan,  maar  ook  huishoudelijke  hulp  kan  gegeven  worden  evenals  
ondersteuning  op  sociaal  en  psychisch  gebied.  [Rijksoverheid,  2012]  In  een  verzorgingshuis  heeft  de  
bewoner  een  eigen  woonruimte.  Naast  de  zorg  die  het  verzorgingshuis  levert,  houden  de  bewoners  
wel  hun  eigen  behandelaars  en  artsen.  [Icare,  2007]  
  
Verpleeghuizen  
Ouderen  in  een  verpleeghuis  hebben  verzorging  nodig  die  intensiever  is  dan  die  in  een  
verzorgingshuis.  Dit  zijn  ouderen  met  psychische  of  lichamelijke  beperkingen  of  ouderen  die  zware  
medische  behandelingen  nodig  hebben.  In  een  verpleeghuis  zijn  verschillende  artsen  en  
behandelaars  aanwezig.  Deze  deskundigen  zorgen  ervoor  dat  het  woon-‐  en  leefklimaat  van  de  
bewoners  zoveel  mogelijk  aansluit  bij  de  behoeften  en  levenswijzen  [Icare,  2007].  

De  meeste  ouderen  in  een  verpleeghuis  verblijven  er  langdurig.  Er  worden  twee  verschillende  types  
verblijf  onderscheiden:  psychogeriatrisch  en  somatisch  verblijf.  Ouderen  die  verblijven  op  basis  van  
psychogeriatrie,  hebben  last  van  psychische  klachten  zoals  gedragsproblemen  en  
geheugenproblemen.  Ouderen  die  verblijven  op  basis  van  somatiek,  hebben  lichamelijke  problemen.  
[Hulpselect,  2012]  

Verblijf  in  een  verpleeghuis  kan  ook  tijdelijk  zijn.  Zo  is  er  somatische  reactivering.  Hierbij  kunnen  
mensen  naar  een  verpleeghuis  gaan  om  te  revalideren,  bijvoorbeeld  na  een  operatie.  Het  verblijf  
heeft  veelal  een  duur  van  een  aantal  weken  tot  een  aantal  maanden.  Bij  psychogeriatrische  
reactivering  worden  psychische  klachten  behandeld.  Deze  klachten  kunnen  ontstaan  wanneer  het  
geheugen  slechter  wordt.  Een  behandeling  duurt  maximaal  drie  maanden.  [Hulpselect,  2012]  

Ziekenhuis-‐verplaatste  zorg  houdt  in  dat  ouderen  die  medisch  zijn  uitbehandeld  in  het  ziekenhuis,  en  
nog  niet  naar  huis  kunnen,  tijdelijk  naar  een  verpleeghuis  gaan  om  de  juiste  zorg  te  krijgen.  Bij  
crisisopname  kunnen  ouderen  die  door  acute  gezondheidsproblemen  niet  thuis  kunnen  zijn,  tijdelijk  
in  een  verpleeghuis  worden  opgenomen  en  worden  behandeld.  Dit  is  voor  maximaal  vijf  dagen.  Ook  
is  er  nog  vakantieopname.  Dit  is  bedoeld  voor  ouderen  die  thuis  worden  verzorgd  door  mantelzorg  of  
door  familie.  Zij  kunnen  voor  maximaal  drie  weken  worden  opgenomen  in  een  verpleeghuis,  zodat  
mantelzorgers  en  familieleden  tijdelijk  worden  ontlast.  [Hulpselect,  2012]  
  
2.1.2.4  Zorgzwaartepakket  
Om  te  kunnen  wonen  in  een  verzorgingshuis  of  verpleeghuis  is  een  indicatie  nodig.  Deze  wordt  door  
het  CIZ  (Centrum  voor  Indicatiestelling)  vastgesteld.  De  zorg  die  men  kan  krijgen  valt  onder  de  AWBZ  
(Algemene  Wet  Bijzondere  Ziektekosten).  De  zorg  van  de  AWBZ  kan  uit  persoonlijke  verzorging,  
verpleging,  begeleiding,  verblijf  in  een  instelling,  behandeling  of  kortdurend  verblijf  bestaan.  
De  zorg  die  iemand  nodig  heeft  wordt  vertaald  naar  een  zorgzwaartepakket  (ZZP).  Hierin  staat  welke  
zorg  en  ondersteuning  iemand  nodig  heeft  die  niet  meer  op  zichzelf  kan  wonen.  Dit  pakket  bepaalt  
tevens  hoeveel  een  verzorgings-‐  of  verpleeghuis  ontvangt  voor  de  zorg  van  de  cliënt.  [CIZ,  2013]    
  
De  cliënt  bepaalt  samen  met  een  zorgverlener  wat  de  invulling  wordt  van  de  zorg,  nadat  het  
zorgzwaartepakket  is  bepa .  Deze  zijn  verdeeld  over  de  volgende  drie  
sectoren:  

 Verpleging  en  verzorging  
 Gehandicaptenzorg  
 Geestelijke  gezondheidszorg  
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De  sector  die  van  toepassing  is  op  de  ouderenzorg,  is  verpleging  en  verzorging.  Deze  sector  bestaat  
uit  tien  verschillende  zorgzwaartepakketten:  ZZP  1  t/m  ZZP  10.  Hoe  lichter  het  pakket,  hoe  minder  
zwaar  de  verzorging  is.  [Rijksoverheid,  2012]  In  bijlage  1  zijn  deze  zorgzwaartepakketten  beschreven  
en  toegelicht.  
Sinds  1  januari  2013  is  een  maatregel  van  het  kabinet,  die  voortvloeit  uit  het  Begrotingsakkoord  
2013,  ingegaan   t;  de  zorg  voor  deze  
cliënten  wordt  niet  meer  vanuit  een  verzorgings-‐  of  verpleeghuis  aangeboden.  Deze  mensen  krijgen  
de  ondersteuning  en  zorg  die  zij  nodig  hebben  thuis  aangeboden  door  hulp  uit  de  omgeving.  
[Rijksoverheid,  2012]  
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2.2	  Invloed	  van	  gezelschapsdieren	  op	  het	  welzijn	  van	  ouderen	  
Bekend  is  dat  ouderen  te  maken  krijgen  met  ouderdomsverschijnselen  en  levensgebeurtenissen  die  
de  kwaliteit  van  leven  kunnen  verminderen.  Met  sociale  steun  kunnen  ouderen  beter  omgaan  met  
deze  ouderdomsverschijnselen  en  levensgebeurtenissen.  Onderzoek  van  Enders-‐Slegers  (2000)  toont  
aan  dat  dieren  goed  kunnen  helpen  als  sociale  steun  in  het  leven  van  ouderen.  In  deze  paragraaf  
wordt  verder  ingegaan  op  de  relatie  tussen  mens  en  dier,  de  verschillende  therapieën  die  er  zijn  met  
ouderen  en  dieren  en  verrichte  onderzoeken  die  aantonen  wat  het  effect  is  van  het  gebruik  van  
dieren  in  de  ouderenzorg  op  het  welzijn  en  de  gezondheid  van  ouderen.    
  
2.2.1  Kwaliteit  van  leven  
Mensen  die  ouder  worden  krijgen  te  maken  met  ouderdomsverschijnselen,  zoals  verminderde  
lichaamsfuncties,  een  verlaagd  immuunsysteem,  verminderde  zintuigen,  verminderde  cognitieve  
vaardigheden  en  ouderdomsziekten  als  hart-‐  en  vaatziekten,  reuma  en  diabetes.  Deze  
ouderdomskwalen  kunnen  de  kwaliteit  van  leven  beïnvloeden.  Vastgesteld  is  dat  ouderen  die  veel  
problemen  hebben  met  het  uitvoeren  van  algemene  dagelijkse  levensverrichtingen,  meer  
psychosociale  problemen  hebben  dan  mensen  zonder  deze  problemen.  [Kocken,  1993]  
Ook  levensgebeurtenissen  kunnen  een  oorzaak  zijn  voor  een  afgenomen  kwaliteit  van  leven.  Mensen  
in  de  leeftijd  60  -‐  70  jaar  hebben  vooral  veranderingen  in  de  sociale  omgeving  door  bijvoorbeeld  
pensionering.  Mensen  in  de  leeftijd  van  70  -‐  80  jaar  krijgen  voornamelijk  veranderingen  in  de  vorm  
van  ziekte  en  dood  van  de  partner  of  andere  dierbaren.  Al  deze  veranderingen  zorgen  voor  rouw,  
stress,  depressie  en  eenzaamheid  en  kunnen  zelfs  leiden  tot  eerdere  kans  op  sterfte.  [Enders-‐Slegers,  
2000]  Van  de  2,7  miljoen  ouderen  in  Nederland  voelen  800.000  mensen  zich  eenzaam  [TNS/NIPO,  
2008].  Bij  alle  veranderingen  in  de  sociale  omgeving  helpt  het  als  er  anderen  zijn  die  steun  geven  en  
helpen  om  de  ouderen  zich  aan  te  laten  passen  aan  de  nieuwe  situatie.  Deze  steun  is  positief  voor  de  
psychologische  en  lichamelijke  gezondheid.  Ouderen  die  veel  steun  krijgen  bij  levensgebeurtenissen  
beoordelen  hun  leven  positiever  dan  ouderen  die  deze  steun  niet  krijgen.  Bij  veel  ouderen  is  echter  
weinig  steun  aanwezig.  De  kinderen  wonen  vaak  ver  weg,  vrienden  en  partners  kunnen  zijn  
overleden  en  de  ouderen  zijn  financieel  en  fysiek  vaak  niet  in  staat  om  anderen  op  te  zoeken.  In  deze  
situatie  kunnen  gezelschapsdieren  zoals  honden,  katten,  vogels  en  knaagdieren  veel  betekenen  voor  
de  ouderen.  [Enders-‐Slegers,  2008]  
  
2.2.2  Therapie  met  dieren  in  de  ouderenzorg  
Sinds  de  oudheid  worden  dieren  ingezet  bij  therapieën  bij  mensen  (zie  hierna).  Gebleken  is  dat  
dieren  een  positieve  invloed  hebben  op  zowel  de  psychische  als  fysische  gezondheid  van  ouderen.  In  
de  volgende  paragrafen  wordt  verder  ingegaan  op  de  verschillende  therapieën  die  er  zijn  met  dieren  
en  welke  onderzoeken  hier  naar  zijn  gedaan.  Om  de  (therapeutische)  relatie  tussen  mens  en  dier  te  
verduidelijken  zal  eerst  worden  ingegaan  op  de  relatie  tussen  dieren  en  mensen  in  de  oudheid.  
  
2.2.2.1  Achtergrond  van  de  relatie  tussen  mens  en  dier  
Dieren  en  mensen  hebben  al  meer  dan  12.000  jaar  (therapeutische)  relaties  met  elkaar.  Een  van  de  
eerste  bewijzen  van  een  speciale  band  tussen  mens  en  dier  werd  12.000  jaar  geleden  gevonden.  In  
tabel  2.1  zijn  enkele  historische  gebeurtenissen  neergezet  waar  de  aloude  therapeutische  relatie  met  
dieren  naar  voren  komt.  
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Historisch  perspectief  van  mens  en  dier  relaties  en  de  ontwikkeling  van  onderzoek  
12.000  jaar  
geleden  

Een  graf  met  een  menselijk  skelet  dat  een  puppy  vasthield  in  zijn  armen  gevonden  
in  Noord  Israël.  

1790   Konijnen  en  kippen  werden  gebruikt  bij  geestelijk  zieke  mensen  in  York,  Engeland  
1830   Een  Britse  liefdadigheidscommissaris  beval  dieren  aan  voor  geestelijke  instellingen  
1867   Boerderijdieren  en  paarden  werden  gebruikt  bij  de  behandeling  van  epilepsie  

patiënten  in  West  Duitsland  
1942   Patiënten  van  het  U.S.  Army  Corps  in  New  York,  werkten  met  boerderijdieren  en  

  
1944   Socioloog  James  Bossad  besprak  in  zijn  publicatie   The  Mental  Hygiene  of  

  
1962   Psycholoog  Boris  Levinson  gebruikte  zijn  hond  Jingles  tijdens  de  behandeling  van  

-‐   
  
Het  eerste  wetenschappelijke  artikel  dat  is  gepubliceerd  over  therapie  met  dieren  was  het  artikel  van  
Socioloog  James  Bossad   de  
voordelen  die  de  relatie  tussen  mens  en  dier  geeft.  Hierna  kwam  Psycholoog  Boris  Levinson  in  1962  
met  een  artikel  waarin  hij  de  bevindingen  beschreef  over  het  gebruik  van  zijn  hond  tijdens  de  

-‐
zijn  in  de  jaren  daarna  veel  meer  onderzoeken  gedaan  en  artikelen  gepubliceerd.  [Morrison,  2007]  
  
2.2.2.2  Recentere  onderzoeken  naar  de  invloed  van  gezelschapsdieren  
Al  lang  worden  dieren  gebruikt  bij  therapieën  bij  mensen.  Recente  onderzoeken  hebben  uitgewezen  
welk  effect  dieren  precies  hebben  op  mensen.  Door  verschillende  onderzoeken  die  zijn  gedaan  
weten  we  dat  dieren  positieve  effecten  hebben  op  zowel  de  fysische  als  psychische  gezondheid  
[LICG,  2012].  Hieronder  volgt  een  aantal  verrichte  onderzoeken  die  aantonen  welke  (positieve)  
effecten  gezelschapsdieren  hebben  op  ouderen.  
  
 Verbeterde  algemene  dagelijkse  levensverrichtingen  
Uit  een  onderzoek  van  Raina  (1999)blijkt  dat  het  bezit  van  een  huisdier  bij  oudere  mensen  gepaard  
gaat  met  minder  problemen  bij  algemene  dagelijkse  levensverrichtingen  (mobiliteit/  
zelfredzaamheid),  wat  zou  kunnen  leiden  tot  een  verminderd  gebruik  van  de  zorg.    
  
 Dalende  gezondheidsklachten  
Montague  (1995)  heeft  onderzocht  dat  in  een  verpleeghuis  waar  huisdieren  en  planten  gehouden  
werden,  de  gezondheidsklachten  daalden.  Dit  resulteerde  in  een  significante  daling  van  het  
medicijngebruik  en  de  kosten  hiervan.    
  
 Verlaging  bloeddruk  
Volgens  een  onderzoek  van  Friedman  en  Luptak  heeft  het  praten  tegen  dieren  een  positief  effect  op  
de  bloeddruk.  Het  praten  tegen  dieren  zou  de  bloeddruk  doen  dalen,  terwijl  het  praten  tegen  een  
persoon  de  bloeddruk  juist  doet  stijgen.  [Friedmann,  1980;  Luptak,  2004]  In  Nederland  praat  92%  van  
vooral  de  honden-‐  en  katteneigenaren  met  zijn  of  haar  dier.  Vrouwen  doen  dit  significant  vaker  dan  
mannen  en  houden  meer  gesprekken.  Mannen  maken  doorgaans  alleen  opmerkingen  tegen  het  dier  
[Endenburg,  2007]  
  
  
  

Tabel  2.1:  Historisch  perspectief  van  mens  en  dier  relaties  en  de  ontwikkeling  van  onderzoek    
[Morrison,  2007]  
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 Verlaging  van  stress  
Er  is  een  onderzoek  gedaan  naar  het  bezoeken  van  een  arts  door  ouderen  in  een  verzorgingshuis.  Bij  
dit  onderzoek  is  een  jaar  lang  bijgehouden  hoe  vaak  ouderen  met  en  zonder  huisdier  een  arts  
bezochten.  Bij  dit  onderzoek  zijn  stressvolle  gebeurtenissen  (bijvoorbeeld  het  verliezen  van  een  
echtgenoot)  geassocieerd  met  een  hoger  aantal  bezoeken  aan  de  arts.  Uit  het  onderzoek  bleek  dat  
de  ouderen  mét  een  huisdier  bij  eenzelfde  hoeveelheid  stressvolle  gebeurtenissen  minder  vaak  een  
arts  bezochten  dan  ouderen  zonder  huisdier.  [Siegel,  1990]  
  
 Minder  angst,  depressie  en  eenzaamheid  
Uit  een  onderzoek  naar  huisdierbezit  en  gehechtheid  aan  het  dier  als  factoren  voor  de  gezondheid  
van  ouderen,  is  gebleken  dat  ouderen  die  huisdieren  bezitten  minder  lijden  aan  depressie,  
eenzaamheid  en  angst  dan  ouderen  die  geen  huisdieren  bezitten  [Garrity,  1989].  Ook  uit  een  
onderzoek  van  Crowley-‐Robinson  (1996)  kwam  naar  voren  dat  ouderen  in  een  verpleeghuis  waar  
dieren  aanwezig  zijn,  minder  last  hadden  van  depressie  evenals  spanning,  verwarring  en  
vermoeidheid.  
  
 Sociale  steun  
Enders-‐Slegers  onderzocht  in  2000  de  betekenis  van  gezelschapsdieren  voor  de  kwaliteit  van  het  
leven  van  ouderen.  Hieruit  is  voortgekomen  dat  huisdieren  sociale  steun  geven  aan  ouderen.  Dieren  
vullen  gaten  in  het  sociale  netwerk  op,  waardoor  gevoelens  als  eenzaamheid  verminderen  of  zelfs  
voorkomen  worden.  [Enders-‐Slegers,  2000]  
  
2.2.2.3  Therapie  met  dieren  
Omdat  dieren  zoveel  positieve  effecten  hebben  op  de  mens,  worden  ze  steeds  vaker  op  verschillende  
manieren  ingezet  in  de  zorg.  Zo  is  er  onderscheid  tussen  AAA  (Animal  Assisted  Activities)  en  AAT  
(Animal  Assisted  Therapy).  De  overkoepelende  term,  waar  beide  onder  vallen,  is  AAI  (Animal  Assisted  
Interventions).  [Helpende  Honden,  2012]  
  
Animal  Assisted  Activities  zijn  bedoeld  om  mensen  te  motiveren,  stimuleren  en  ondersteunen.  Het  is  
de  bedoeling  dat  de  mensen  uiteindelijk  actiever  en  vrolijker  worden  en  dat  ze  meer  contact  maken  
en  krijgen.  Deze  activiteiten  zijn  echter  niet  gekoppeld  aan  een  ziekte  of  beperking,  maar  zijn  er  meer  
op  gericht  om  de  kwaliteit  van  leven  te  verhogen.  Er  wordt  met  deze  activiteiten  vooraf  geen  
specifiek  doel  gesteld.  [LICG,  2013]  De  activiteiten  bestaan  uit  een  bezoek  van  een  begeleider  met  
een  huisdier.  Cliënten  kunnen  met  het  dier  gaan  wandelen,  ermee  knuffelen  of  het  verzorgen.  AAA-‐
dieren  worden  veelal  ingezet  bij  dementerende  bejaarden,  verstandelijk  gehandicapten,  in  
psychiatrische  instellingen,  op  zorgboerderijen  en  justitiële  instellingen.  [Dieren  in  zorg  en  welzijn,  
2011]  
  
Animal  Assisted  Therapy  is  een  therapie  of  behandeling  waarbij  een  huisdier  wordt  ingezet.  Anders  
dan  bij  AAA  wordt  hierbij  een  dier  ingezet  om  een  bepaald  doel  te  bereiken.  Er  wordt  van  te  voren  
een  behandelplan  opgesteld.  Zo  worden  de  dieren  bijvoorbeeld  ingezet  om  een  revaliderende  
patiënt  te  stimuleren  om  oefeningen  te  doen.  Naast  de  begeleider  van  het  dier  is  altijd  een  
professionele  behandelaar  betrokken.  Deze  stelt  het  behandelplan  op  en  houdt  de  resultaten  van  de  
patiënt  bij.  [Dieren  in  zorg  en  welzijn,  2011]  
  
Dieren  die  worden  ingezet  bij  Animal  Assisted  Interventions  zijn  voornamelijk  honden,  maar  ook  
katten,  vissen,  knaagdieren,  konijnen,  vogels  en  paarden  worden  ingezet.  Er  wordt  per  activiteit  of  
therapie  gekeken  welk  dier  het  best  gebruikt  kan  worden.  [LICG,  2013]  Tevens  worden  ook  weleens  
robot-‐dieren  gebruikt  [Libin  &  Cohen-‐Mansfield,  2004].  Dit  wordt  voornamelijk  gedaan  in  instellingen  
waar  dieren  niet  worden  toegelaten  om  medische  redenen  en  wordt  voornamelijk  gebruikt  bij  
ouderen  met  dementie,  omdat  deze  mensen  het  sterkst  reageren  op  robot-‐dieren  [Wada,  2008].  De  
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dieren  die  worden  ingezet  moeten  aan  bepaalde  eisen  voldoen.  Ten  eerste  moet  het  dier  geschikt  
zijn  voor  interactie  met  cliënten  en  het  dier  moet  het  niet  vervelend  vinden  om  aangeraakt  te  
worden.  Belangrijk  is  dat  het  dier  hiervoor  getraind  wordt.  Daarnaast  moet  het  welzijn  van  het  dier  
tijdens  de  activiteit  of  therapie  bewaakt  worden.  De  begeleider  moet  aan  kunnen  geven  wat  het  dier  
wel  of  niet  kan  en  hoe  het  reageert.  [Dieren  in  zorg  en  welzijn,  2011]  
  
2.2.2.4  Onderzoeken  naar  de  invloed  van  Animal  Assisted  Interventions  
Verschi

toegepast  op  mensen  met  dementie  [Richeson,  2003;  Zisselman,  1996]  of  mensen  die  eenzaam  zijn  
[Zasloff,  1994].    
Animal  Assisted  Activities  (AAA)  kunnen  op  verschillende  manieren  worden  toegepast  in  de  
ouderenzorg.  Zo  zijn  er:  

 ;  
 Snoezelsessies  voor  dementerende  ouderen;  
 Dierverzorging  in  ouderenzorginstellingen.  Hierbij  kunnen  de  bewoners  onder  begeleiding  

voor  huisdieren  op  de  afdeling  zorgen.  [Jansen,  2007]  
  
Levinson  wordt  gezien  als  de  grondlegger  van  AAT  [Janssen,  2007].  Hij  heeft  ontdekt  dat  de  
therapeutische  relatie  (relatie  met  therapeut  en  cliënt)  en  de  motivatie  van  een  cliënt  verhoogd  
worden  door  de  aanwezigheid  van  een  dier  [Levinson,  1962].  
  
Van  21  effectenstudies  bij  ouderen  werden  bij  18  studies  positieve  effecten  gevonden  en  bij  drie  
studies  geen  effect.  De  doelgroep  bij  deze  studies  was  vergelijkbaar.  De  ouderen  die  zijn  onderzocht  
waren  bewoners  van  ouderenzorginstellingen  en  de  meerderheid  van  de  onderzochte  ouderen  had  
last  van  dementie.  [Jansen,  2007]  Uit  de  21  studies  zijn  de  volgende  positieve  effecten  van  Animal  
Assisted  Interventions  naar  voren  gekomen:  
  

 Minder  eenzaamheid  [Banks,  2002]  
 Toename  van  sociaal  gedrag  en  sociale  interacties  [Barak,  2001;  Bernstein  2000;  Churchill,  

1999;  Enders-‐Slegers,  2000;  Richeson,  2003;  Sellers,  2005]  
 Verminderde  depressie  [Colombo,  2006]  
 Afname  agitatie  [Churchill,  1999;  Martin,  1999;  Richeson,  2003;  Sellers,  2005]  
 Toename  voedselinname  en  gewicht  [Edwards,  2002]  
 Betere  alertheid  [Enders-‐Slegers,  2000]  
 Toegenomen  praatgedrag  [Greer,  2001]  
 Minder  stress  [Kanamori,  2001]  
 Lagere  hartslag  en  bloeddruk  [Luptak,  2004]  
 Afgenomen  probleemgedrag  [Kanamori,  2001;  McCabe,  2002]  
 Verhoogd  welzijn  [Barak,  2001;  Richeson,  2003]  
 Verbeterd  geheugen  [Müller,  2005]  

In  bijlage  2  zijn  de  21  effectenstudies  uitgebreid  weergegeven.  
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2.3	  Ouderenzorg	  en	  gezelschapsdieren	  
De  laatste  jaren  is  het  gebruik  van  gezelschapsdieren  binnen  de  ouderenzorg  gestegen,  mede  door  
het  aangetoonde  positieve  effect  van  gezelschapsdieren  op  de  gezondheid  van  mensen.  Dankzij  de  
grondlegger  Levinson  van  AAT,  worden  dieren  steeds  meer  toegepast  [Levinson  1962].  De  toename  
van  gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg  brengt  echter  ook  verantwoordelijkheid  en  

den  zullen  naar  
behoren  verzorgd  moeten  worden,  zowel  voor  de  gezondheid  van  het  dier  zelf  als  voor  de  
gezondheid  van  de  bewoners.  [Bosman,  2012]    

Onderwerpen  zoals  de  toepassing  van  dieren  en  verschillende  beleidsvormen  met  betrekking  tot  het  
huisvesten  en  verzorgen  van  dieren  binnen  de  ouderenzorg  worden  in  dit  deze  paragraaf  behandeld.  
Ook  worden  de  mogelijke  knelpunten  en  problemen  besproken  die  kunnen  voorkomen  in  de  huidige  
situatie.  
  

2.3.1  Gezelschapsdieren  in  ouderenzorginstellingen  
In  Nederland  wordt  het  aantal  huishoudens  met  een  huisdier  geschat  op  59%  [Feiten  en  cijfers  
Gezelschapsdierensector,  2011].  Ook  binnen  de  ouderenzorg  worden  gezelschapsdieren  als  huisdier  
gehouden.  Naast  het  houden  als  huisdieren  worden  gezelschapsdieren  tevens  gebruikt  bij  
therapiegerichte  activiteiten.  De  toepassing  van  gezelschapsdieren  is  afhankelijk  van  verschillende  
facetten,  die  hieronder  nader  beschreven  worden.    

Wanneer  dieren  worden  dieren  toegelaten,  dan  gebeurt  dan  meestal  op  een  of  meerdere  van  de  
volgende  manieren:  

 Het  is  toegestaan  voor  bewoners  huisdieren  om  te  houden;  
 Het  is  toegestaan  om  op  bezoek  te  komen  met  een  gezelschapsdier  door  zowel  familie,  

werknemers  als  vrijwilligers;  
 Het  is  toegestaan  om  activiteiten  te  organiseren  waar  gezelschapsdieren  bij  betrokken  zijn.  

  
Een  onderzoek  naar  het  beleid  voor  het  houden  van  huisdieren  door  bewoners  in  zorginstellingen  
voor  ouderen,  uitgevoerd  door  het  Landelijk  Informatie  Centrum  Gezelschapsdieren  (LICG),  wijst  uit  
dat  van  de  in  totaal  298  zorginstellingen  89%  (264)  gezelschapsdieren  als  huisdieren  toelaat.  Deze  
264  respondenten  zijn  verspreid  over  heel  Nederland  en  bevinden  zich  zowel  in  de  grote  steden  als  in  
de  buitengebieden.  [Bosman,  2012]  
  
2.3.2  Gezelschapsdieren  als  huisdier  en  bezoek  
In  totaal  zijn  er  in  Nederland  29,6  miljoen  huisdieren.  De  meest  voorkomende  zijn  aquarium  vissen  
(6,6  miljoen),  katten  (2,9  miljoen),  zang-‐  en  siervogels  (2,0  miljoen)  en  honden  (1,5  miljoen)  [Feiten  
en  cijfers  Gezelschapsdierensector,  2011].    

In  tabel  3.1  staat  weergegeven  welke  soorten  gezelschapsdieren  er  binnen  de  zorginstellingen  
voornamelijk  worden  toegelaten  en  aanwezig  zijn.  Te  zien  is  dat  in  ongeveer  92%  van  de  264  
zorginstellingen  kleine  zangvogels  toegelaten  worden.  Daarvan  zijn  op  74%  (194/264)  van  de  locaties  
daadwerkelijk  zangvogels  aanwezig.  Kleine  zangvogels  zijn  hiermee  de  meest  voorkomende  
gezelschapsdieren  binnen  de  ouderenzorg.  Naast  kleine  zangvogels  worden  ook  veel  aquariumvissen  
gehouden  (44%).  Vervolgens  komen  katten  en  honden  ook  regelmatig  voor.  In  43%  van  de  
zorginstellingen  waren  katten  aanwezig  en  in  41%  van  de  zorginstellingen  honden.    
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De  minst  gehouden  diersoorten  zijn  boerderijdieren,  zoals  schapen,  runderen,  kippen,  geiten  en  
paarden.  Slechts  8%  (20)  van  de  zorginstellingen  zou  boerderijdieren  toelaten,  waarvan  er  bij  3%  (8)  
daadwerkelijk  boerderijdieren  worden  gehouden.  [Bosman,  2012]  

  

  
Diersoorten3   Welkom  1   Aanwezig2  

Aquaria/vissen   219  (83%)   117  (44%)  
Vogels-‐  kleine  zangvogels  (kanaries,  vinken)   244  (92%)   194  (74%)  
Vogels-‐  papegaaien  (dwergpapegaaien,  parkieten)   184  (70%)   74  (28%)  
Kat   220  (83%)   114  (43%)  
Hond   206  (78%)   108  (41%)  
Boerderijdieren   20  (8%)   8  (3%)  
Konijn   148  (56%)   19  (7%)  
Knaagdieren   178  (67%)   16  (7%)  
Terrariumdieren   103  (39%)   3  (1%)  

  

1  Aantal  instellingen  die  verklaard  hebben  dat  de  diersoorten  welkom  zijn  in  hun  faciliteit  (N  =  264)  
2  Aantal  instellingen  die  verklaard  hebben  dat  de  diersoorten  aanwezig  in  de  instelling  op  dat  moment  (N  =264)  
3  Meerdere  antwoorden  mogelijk  
  
2.3.3  Protocollen  en  maatregelen  vanuit  de  ouderenzorg  
In  het  onderzoek  van  het  LICG  is  onderzocht  of  er  momenteel  al  protocollen  of  richtlijnen  van  kracht  
zijn  voor  het  houden  van  of  het  meebrengen  van  gezelschapsdieren  in  de  ouderzorg.  Daarnaast  is  er  
onderzocht  in  hoeverre  de  kennis  van  het  personeel  over  verzorging  en  gezondheid  van  
gezelschapsdieren,  toereikend  en  voldoende  is.  De  resultaten  van  het  onderzoek  van  het  LICG  naar  
de  verzorging  van  huisdieren  in  de  ouderenzorg  geeft  hierbij  een  duidelijk  beeld  over  de  huidige  
situatie  binnen  de  sector.    
  

2.3   
Dieren  die  worden  ingezet  bij  Animal  Assisted  Interventions,  zijn  voornamelijk  honden,  maar  ook  
katten,  vissen,  knaagdieren,  konijnen,  vogels  en  paarden  ingezet.  Er  wordt  per  activiteit  of  therapie  
gekeken  welk  dier  het  best  gebruikt  kan  worden.  [LICG,  2013]  Er  zijn  geen  cijfers  bekend  over  het  
aantal  AAI  dat  in  ouderenzorginstellingen  wordt  gehouden.  Het  aantal  bezoekers,  vrijwilligers  of  
personeel  dat  huisdieren  meeneemt  is  eveneens  onbekend.  
  
2.3.3.2  Het  houden  van  een  huisdier  
De  verschillende  voorwaarden  en  regels  die  gehanteerd  kunnen  worden  binnen  de  
ouderenzorginstellingen  zijn  opgenomen  in  het  beleid  voor  toelating,  houden  en  afstaan  van  
huisdieren.  Het  is  niet  duidelijk  of  een  dergelijk  beleid  overal  wordt  toegepast  en  of  het  beleid  ook  
succesvol  is.    
  
Toelatingsvoorwaarden  
In  ongeveer  de  helft  (48%)  van  de  instellingen  wordt  een  toelatingsbeleid  gehanteerd.  Het  
toelatingsbeleid  kan  zowel  bestaan  uit  een  schriftelijke  als  mondelinge  overeenkomst.  Tevens  kan  er  
gebruik  worden  gemaakt  van  een  proefperiode.  Het  gebruik  van  een  schriftelijke  of  mondelinge  
overeenkomst  zonder  proefperiode  wordt  in  37%  van  de  instellingen  gehanteerd.  Slechts  11%  van  de  
instellingen  maakt  gebruik  van  een  proefperiode.  In  32%  van  de  instellingen  zijn  geen  afspraken  
betreffende  het  toelaten,  houden  van  en  de  verzorging  van  een  huisdier.    

Tabel  3.1:  Diersoorten  toegestaan  en/of  aanwezig  binnen  de  ouderenzorg  
[Bosman,  2012]  
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Het  houden  van  huisdieren  is  in  verpleeghuizen  en  verzorgingshuizen  in  de  meeste  gevallen  
toegestaan  (87%).  Wel  wordt  in  verpleeghuizen  wanneer  dieren  worden  toegelaten  strenger  
gecontroleerd  of  de  bewoner  en/of  familie  kan  voldoen  aan  de  eisen  voor  de  verzorging  en  
verantwoordelijkheid  van  het  dier.  Dit  komt  omdat  bewoners  van  een  verpleeghuis  vaak  fysiek  en  
mentaal  zwakker  zijn  dan  bewoners  van  een  verzorgingshuis.  [Bosman,  2012]  
  
Verzorgings-‐  en  huisvestingsafspraken    
Een  veel  toegepast  beleid  is  dat  de  bewoners  of  de  naaste  familie  verantwoordelijk  zijn  voor  de  
verzorging  van  het  huisdier.  Dat  houdt  in  dat  wanneer  de  bewoner  zelf  niet  meer  in  staat  is  het  dier  
naar  behoren  te  verzorgen,  de  familie  hierbij  zal  moeten  meewerken.  Tevens  wordt  de  familie  geacht  
problemen  te  herkennen  die  ontstaan  bij  onvoldoende  zorg  voor  het  huisdier.  In  een  deel  van  de  
instellingen  zijn  eisen  geformuleerd  waaraan  de  bewoner  en  het  huisdier  moeten  voldoen.  Bij  7%  van  
de  instellingen  waar  huisdieren  toegestaan  zijn  wordt  geen  beleid  gehanteerd  met  betrekking  tot  het  
huisdier  en  in  5%  met  betrekking  tot  de  bewoner.  In  tabel  3.2  is  te  zien  dat  de  meest  belangrijke  
eisen  aan  het  dier  zijn  dat  het  dier  geen  overlast  bezorgt  (72%),  het  dier  moet  vrij  zijn  van  ziektes  
(54%)  en  een  vriendelijk  karakter  moet  hebben  (46%).  [Bosman,  2012]  
  

  

Voorwaarden2   Aantal  instellingen1  
Geen  voorwaarden   17  (7%)  
Geen  overlast  door  het  dier   188  (72%)  
Vrij  van  ziektes   141  (54%)  
Vriendelijk  gedrag   120  (46%)  
Weinig  verzorging   22(8%)  
Grootte   11  (4%)  
Anders   25  (10%)  

1  N  =  261  
2  Meerdere  antwoorden  mogelijk  
  
In  tabel  3.3  zijn  eisen  weergegeven  die  betrekking  hebben  op  de  bewoner  met  een  huisdier.  In  de  
tabel  is  te  zien  dat  de  voornaamste  voorwaarden  voor  het  houden  van  een  huisdier  de  fysieke  (74%)  
en  mentale  (63%)  gezondheid  van  een  bewoner  zijn.  De  fysieke  en  mentale  gezondheid  van  een  
bewoner  hebben  een  direct  verband  met  de  kwaliteit  van  verzorging  die  de  bewoner  het  huisdier  
kan  bieden.  [Bosman,  2012]  
  

  

Voorwaarden2   Aantal  instellingen1  
Geen  voorwaarden   14  (5%)  

Fysiek  in  staat  om  voor  het  dier  te  zorgen   192  (74%)  
Mentaal  in  staat  om  voor  het  dier  te  zorgen   164  (63%)  

In  staat  zijn  om  de  kosten  te  betalen   156  (60%)  

Garantie  door  een  derde  persoon  voor  het  dier   124  (48%)  

Anders   11  (4%)  
  

1  N  =  261  
2  Meerdere  antwoorden  mogelijk  

Tabel  3.2:  Eisen  aan  huisdier  binnen  de  ouderenzorg  
[Bosman,  2012]  

Tabel  3.3:  Eisen  aan  bewoner  voor  het  houden  van  een  huisdier  binnen  de  ouderenzorg    
[Bosman,  2012]  
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Binnen  de  instellingen  is  het  te  verwachten  dat  er  ruimtes  zijn  waar  huisdieren  niet  toegestaan  zijn,  
zoals  de  keuken  of  de  eetzaal.  Echter  verschilt  dit  per  ouderenzorginstelling  en  per  diersoort.  In  het  
onderzoek  van  Bosman  is  de  respondenten  gevraagd  in  welke  vertrekken  en  op  welke  voorwaarden  
dieren  toegestaan  zijn,  zie  tabel  3.4.  Wanneer  er  katten  gehouden  worden  zijn  deze  in  31%  van  de  
oudereninstellingen  enkel  toegestaan  binnen  de  eigen  kamer/woonvertrekken  van  de  bewoner.  Bij  
honden  is  hier  een  duidelijk  verschil;  zij  zijn  in  geen  van  de  instellingen  beperkt  tot  enkel  de  
woonvertrekken.  Wel  is  het  bij  85%  een  vereiste  dat  de  hond  aangelijnd  is.  [Bosman,  2012]  

Leef  omgeving   Aantal  gevallen  bij  kat  
Aantal  gevallen  bij  
hond  

Enkel  woonvertrekken   16  (31%)   0  (0%)  
Algemene  ruimtes  mits  aangelijnd   19  (37%)   45  (85%)  
Algemene  ruimtes  zonder  lijn   24  (46%)   15  (28%)  
Buitenterrein  mits  aangelijnd   19  (37%)   43  (81%)  
Buitenterrein  zonder  lijn   20  (39%)   17  (32%)  

N  (honden)=  53  
N  (katten)=  52  
  
Het  merendeel  van  de  respondenten  heeft  aangegeven  geen  beleid  aan  te  hebben  voor  het  
ontwormen,  ontvlooien  of  vaccineren  van  de  huisdieren  gehouden  door  de  bewoners.  Tevens  
worden  de  huisdieren  in  40%  van  de  gevallen  pas  medisch  onderzocht  nadat  één  van  de  overige  
bewoners  gemeld  heeft  iets  op  te  merken  aan  het  dier.  In  39%  van  de  gevallen  was  de  melding  
afkomstig  van  de  eigenaar  zelf.  In  enkele  instellingen  (19%)  worden  afspraken  gemaakt  met  een    
dierenarts  die  de  dieren  komt  controleren.  13%  van  de  instellingen  hanteert  een  protocol  met  
betrekking  tot  jaarlijkse  vaccinatie.  [Bosman,  2012]  
  
Ondanks  de  gezamenlijke  verantwoordelijkheid  van  de  eigenaar  en  familie  bij  de  gezondheid  en  
verzorging  van  het  dier,  draagt  het  personeel  alsnog  enige  verantwoordelijkheid  bij  de  verzorging  van  
het  huisdier.  Echter  verklaarde  78%  van  de  50  ondervraagde  instellingen  dat  het  personeel  geen  
bovengemiddelde  kennis  bezat  over  huisdieren  en  hun  verzorging.  In  tabel  3.5  is  te  zien  dat  36%  van  
het  personeel  aangaf  over  meer  kennis  over  dierenwelzijn  en  -‐gezondheid  te  beschikken  door  
ervaring.  6%  heeft  over  het  onderwerp  gelezen  en  op  deze  manier  kennis  opgedaan.  Geen  van  de  
instellingen  gaf  aan  iemand  in  dienst  te  hebben  die  een  cursus  over  dierwelzijn  of  dierverzorging  
heeft  gevolgd.  [Bosman,  2012]  
  
Tabel  3.5:  Kennis  van  dierwelzijn/  -‐gezondheid  bij  personeel  
[Bosman,  2012]    

Kennis2   Antwoorden  (%)1  
Geen  extra  kennis   39  (78%)  
Ervaring  met  dieren   18  (36%)  
Extra  kennis  door  middel  van  literatuur   3  (6%)  
Heeft  een  cursus  dierwelzijn/gezondheid  gevolgd   0  (0%)  
Anders   2  (4%)  

1  N  =  50  
2  Meerdere  antwoorden  mogelijk  

Tabel  3.4:  Voorwaarde  met  betrekking  tot  huisdieren  en  ruimtes    
[Bosman,  2012]  
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2.3.4  Knelpunten  en  problemen  
Vanuit  de  huidige  situatie  in  de  ouderenzorg  kunnen  problemen  en  knelpunten  ontstaan  met  
huisdieren,  bezoekersdieren  en  AAI  dieren.  Bij  alle  drie  de  groepen  kan  men  mogelijk  overlast  
ondervinden  door  bijvoorbeeld  stank  of  hinderlijk  gedrag.  Huisdieren  kunnen  gezondheidsproblemen  
ontwikkelen  zoals  overgewicht  door  mogelijk  te  weinig  beweging,  maar  ook  problemen  of  
knelpunten  met  betrekking  tot  onvoldoende  kennis  en  controle  van  verzorging  van  dieren  kunnen  
ontstaan.  Deze  knelpunten  kunnen  een  toenemend  risico  zijn  op  zoönosen.  In  deze  paragraaf  
worden  de  problemen  die  ontstaan  vanuit  de  huidige  situatie  toegelicht.  

2.3.4.1  Meldingen  en  klachten  
Wanneer  men  kijkt  naar  het  aantal  meldingen  van  problemen  met  huisdieren  gemeld  door  
personeel,  is  te  zien  dat  vuilheid  van  de  kamer  (21%)  en  gewichtsproblemen  van  het  dier  (38%)  
regelmatig  een  probleem  vormen  in  aanwezigheid  van  huisdieren.  In  tabel  3.6  staat  weergegeven  
hoe  regelmatig  er  meldingen  van  bewoners  en  personeel  zijn  met  betrekking  tot  problemen  rondom  
huisdieren  binnen  een  ouderenzorginstelling.  Problemen  zoals  allergieën,  angst,  verwaarlozing,  
irritatie  en  gedragsproblemen  worden  in  enkele  ouderenzorginstellingen  aanzienlijk  vaker  gemeld  
dan  overige  problemen.    

  

  
a  Restwaarden  berekend  over  kolommen  1+2,  om  tellingen  <5  te  voorkomen  
b  Geen  restwaarden  berekend  vanwege  de  geringe  hoeveelheid  tellingen  
1  De  totale  score  is  berekend  door  de  som  van  de  volgende  scores  *  aantal  instellingen:  0=Nooit,  1=Soms,  ,  2=Regelmatig,    
3=Vaak  
  
Wanneer  men  onderzoekt  wat  de  mogelijke  correlatie  is  tussen  de  aanwezige  diersoorten  en  
gemelde  problemen  kan  men  het  volgende  concluderen:  bij  aanwezigheid  van  honden  zijn  er  
significant  meer  klachten  omtrent  gewichtsproblemen.  30  van  de  108  instellingen  waar  honden    
aanwezig  zijn  zeggen  wel  eens  meldingen  te  ontvangen  betreffende  gewichtsproblemen  van  de  
hond.  Tevens  komen  er  vaker  klachten  binnen  over  gedragsproblemen  (31%),  geluidsproblemen  
(39%),  vuilheid  (58%)  en  irritant  gedrag  (26%)  bij  instellingen  waar  honden  als  huisdier  gehouden  
worden  dan  waar  men  geen  huisdieren  houden.  Bij  aanwezigheid  van  katten  vindt  men  vaker  
problemen  met  stankoverlast  (53%)  en  vuilheid  (59%)  dan  bij  instellingen  waar  men  geen  katten  
houdt.  Bij  aanwezigheid  van  knaagdieren  zijn  er  significant  meer  meldingen  betreffende  
gezondheidsproblemen  bij  het  dier  (61%)  dan  bij  instellingen  waar  geen  knaagdieren  worden  
gehouden,  maar  wel  andere  dieren.  [Bosman,  2012]    

   Frequentie  
Problemen   Nr.  van  problemen  (std.  resterend)  
   0=Nooit   1=Soms   2=Regelmatiga   3=Vaakb   Totale  score1  

Vuilheid  (kamer)   56   108   14   0   136  
Stankoverlast   69   99   8   0   115  
Irritatieproblemen  (bewoners)   77   76   7   1   93  
Medische  problemen  (dier)   98   85   3   0   91  
Verwaarlozing  van  het  dier   103   71   5   1   84  
Geluidsoverlast   88   66   5   0   76  
Gewichtsproblemen  (dier)   117   40   12   0   64  
Gedragsproblemen  (dier)   112   56   3   1   65  
Allergieën  (bewoners/medewerkers)   94   49   5   2   65  
Angst  (bewoners)   104   46   4   1   57  
Hinderlijk  gedrag  (dier)   107   44   3   0   50  

Tabel  3.6:  Gemelde  problemen  met  huisdieren    
[Bosman,  2012]  
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2.3.4.2     
Momenteel  hanteert  slechts  een  deel  van  de  ouderenzorginstellingen  een  duidelijk  beleid  voor  het  
toelaten,  houden  en  afstaan  van  huisdieren.  Doordat  er  weinig  tot  niets  vastgelegd  wordt  kan  het  
probleem  zich  voordoen  dat  men  niet  weet  wat  er  met  een  huisdier  moet  gebeuren  als  de  eigenaar  
er  niet  meer  voor  kan  zorgen.  Dit  kan  zijn  door  een  plotselinge  ziekenhuisopname,  overlijden  of  
mentaal  en  fysiek  niet  meer  in  staat  zijn  om  voor  het  dier  te  zorgen.    

Wanneer  wel  een  beleid  wordt  gehanteerd,  houdt  men  de  bewoner  en  naaste  familie  
verantwoordelijk  voor  de  gezondheid  en  het  welzijn  van  het  dier.  Hierbij  gaat  men  ervan  uit  dat  de  
bewoner  en  naaste  familie  in  staat  zijn  de  gezondheid,  het  welzijn  en  de  verzorging  van  het  dier  te  
kunnen  beoordelen.  Men  kan  zich  de  vraag  stellen  of  de  bewoner  die  vaak  geestelijk  of  lichamelijk  
achteruitgaat  hiertoe  in  staat  is.  [Bosman,  2012]  De  naaste  familie  kan  hiertoe  mogelijk  ook  niet  in  
staat  zijn,  doordat  zij  niet  regelmatig  genoeg  op  bezoek  komen  om  problemen  op  te  merken.  
Wanneer  vervolgens  de  instelling  zelf  geen  controle  uitvoert  kunnen  problemen  op  deze  manier  lang  
onopgemerkt  blijven.  Daarnaast  kan  ook  het  gebrek  aan  kennis  bij  het  personeel  ervoor  zorgen  dat  
problemen  langdurig  onopgemerkt  blijven  en  kan  het  mogelijk  verergeren.  [Bosman,  2012]    
De  kans  bestaat  namelijk  dat  het  dier  zal  overlijden  als  er  niet  snel  wordt  gehandeld.  [LICG,  2013]  
Wanneer  het  personeel  over  weinig  tot  geen  kennis  beschikt  van  de  desbetreffende  dieren  bestaat  
de  kans  dat  problemen  te  laat  worden  opgemerkt.  [Bosman,  2012]  Dit  kan  ernstige  

ijvoorbeeld  in  een  situatie  waarin  een  hond  van  een  
bewoner  lijdt  aan  een  maagtorsie,  waarbij  het  van  belang  is  tijdig  te  handelen  en  contact  op  te  
nemen  met  een  dierenarts.    
Zoals  weergegeven  in  subparagraaf  2.2.1 ,  verslechtert  de  gezondheid  van  de  
ouderen  met  de  tijd.  Ouderen  hebben  een  verlaagde  weerstand,  waardoor  ze  vatbaarder  zijn  voor  
pathogenen  en  overige  ziekteverwekkers.  Daarnaast  kunnen  ouderen  net  als  jongere  mensen  ook  
last  hebben  van  allergieën  en  kan  de  aanwezigheid  van  een  huisdier  op  die  manier  voor  irritatie  en  
ongemak  zorgen.  Wanneer  een  huisdier  van  een  bewoner  toegelaten  wordt  in  een  openbare  of  
gedeelde  ruimte  is  dit  hinderlijk  voor  de  bewoners  die  allergisch  zijn.  [Farrag,  2000]  
Naast  de  overlast  met  betrekking  tot  allergieën  brengt  het  toelaten  van  gezelschapsdieren  ook  
andere  
zoönosen  (zie  paragraaf  2.4 )  en  de  bewoners  kunnen  een  trauma  
oplopen  door  bijvoorbeeld  bijten  en/of  krabben  van  een  dier.  Door  het  hanteren  van  een  duidelijk  
beleid  omtrent  
verlaagd  worden.  [Irwin,  2000]  
  
2.3.5  Gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg  in  het  buitenland  
Gekeken  is  wat  voor  beleid,  richtlijnen  en  protocollen  de  buurlanden  België,  Duitsland  en  Engeland  
hanteren  met  betrekking  tot  het  toelaten,  houden  en/  of  afstaan  van  een  huisdier  in  
ouderenzorginstellingen.  Hiermee  kan  vergeleken  worden  in  hoeverre  het  beleid  ,  richtlijnen  en  
protocollen  bij  ouderenzorginstellingen  in  Nederland  overeenkomen  of  verschillen  van  de  
buurlanden.  
  
2.3.5.1  België  
Een  onderzoek  over  het  houden  van  huisdieren  in  de  woonzorgcentra  in  België  geeft  aan  waar  dieren  
wel  en  niet  worden  gehouden  en  onder  welke  voorwaarden  dit  gebeurt.  Voor  dit  onderzoek  zijn  383  
woonzorgcentra  gecontacteerd.  Hieruit  zijn  69  respondenten  gekomen.  Uit  het  onderzoek  is  
gebleken  dat  van  deze  69  woonzorgcentra,  tien  woonzorgcentra  aangaven  een  algemeen  verbod  op  
huisdieren  te  hebben.  Verder  gaven  29  woonzorgcentra  aan  kleine  huisdieren  toe  te  staan  (vogels,  

18  woonzorgcentra  werden  ook  grotere  dieren  toegestaan  (honden  en  katten).  28  
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woonzorgcentra  lieten  dieren  toe  als  bezoek.  Bij  30  van  de  69  woonzorgcentra  werden  zelf  dieren  
gehouden.  Dit  waren  voornamelijk  vogels,  vissen,  knaagdieren  of  konijnen.  Bij  zes  woonzorgcentra  
werden  dieren  toegelaten  voor  therapie.  [Heymans,  2010]  
  
De  wetgeving  van  België  geeft  het  volgende  aan  met  betrekking  tot  het  houden  van  dieren  in  

gebeurd  dat  
met  de  nodige  aandacht  voor  het  welzijn  en  de  gezondheid  van  zowel  de  bewoners  als  de     
Verder  wordt  gesteld  dat  wanneer  huisdieren  worden  gehouden,  deze  geen  toegang  hebben  tot  de  
keukens  en  de  ruimtes  waar  voedsel  en  geneesmiddelen  worden  bewaard.  [GGC,  2012]  
  
Volgens  het  onderzoek  houden  alle  woonzorgcentra  zich  aan  de  wettelijke  regelgeving,  verder  
worden  per  woonzorgcentra  eigen  regels  gehanteerd.  De  gestelde  regels  in  de  woonzorgcentra  zijn:  
 Dieren  mogen  niet  in  de  keukens  of  andere  ruimtes  komen  waar  met  voedsel  wordt  gewerkt;  
 Bezoekdieren  mogen  in  de  meeste  gevallen  alleen  in  de  kamer  van  de  te  bezoeken  bewoner  

komen.  In  enkele  woonzorgcentra  mogen  dieren  in  de  gemeenschappelijke  ruimtes  komen;  
 De  eigenaar  of  familie  hiervan  moet  zelf  in  staat  zijn  voor  het  dier  te  zorgen.  Sommige  

woonzorgcentra  nemen  de  zorg  van  het  dier  over  wanneer  de  eigenaar  hier  niet  meer  toe  in  
staat  is.  [Heymans,  2010]  

  
2.3.5.2  Duitsland  
In  87%  van  de  woonzorgcentra  in  Duitsland  worden  dieren  toegelaten.  Deze  dieren  komen  op  drie  
verschillende  manieren  voor  in  de  woonzorgcentra:  
 Als  eigen  huisdier  van  de  bewoners.  Dit  zijn  voornamelijk  honden,  katten,  vogels  en  vissen;  
 Als  dieren  die  op  bezoek  komen;  
 Als  dieren  die  in  de  zorgcentra  zelf  worden  gehouden.  Dit  zijn  voornamelijk  vogels,  hamsters,  

cavia's,  konijnen  en  vissen.  [Olbrich,  1999]  
  
Het  Thüringer  State  Bureau  voor  Voedselveiligheid  en  Consumentenbescherming  heeft  voorschriften  
opgesteld  met  betrekking  tot  het  houden  van  dieren  in  zorginstellingen.  Het  wordt  voor  
ouderenzorginstellingen  streng  aanbevolen  om  de  gestelde  regels  op  te  volgen  bij  het  houden  van  
dieren.  De  volgende  regels  zijn  opgesteld:  
 Absolute  netheid  van  de  kamers,  kooien,  volières,  drinkwater  en  voedselcontainers;  
 Dagelijks  dweilen  en  luchten  van  de  vertrekken  waar  dieren  worden  gehouden;  
 Welzijn,  regelmatige  voeding  en  verzorging;  
 Regelmatige  veterinaire  keuring  (vaccinaties,  parasietbehandeling);  
 Specifieke  verantwoordelijkheid  voor  de  zorg;  
 Controle  van  de  zorg  van  het  dier  door  het  personeel;  
 Gescheiden  opslag  van  voer  en  verzorgingsspullen;  
 Grondige  handhygiëne  na  het  hanteren  van  dieren.  [Bühling,  2002]  
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2.3.5.3  Engeland  
Ongeveer  een  kwart  van  de  ouderen  in  Engeland  heeft  een  huisdier.  De  meest  gehouden  dieren  zijn  
katten,  honden,  vissen,  konijnen  en  knaagdieren  [Henning,  2006].  
Bij  65%  van  de  verzorgingshuizen  in  Engeland  wordt  geen  beleid  gehanteerd  met  betrekking  tot  het  
houden  van  dieren.  Bij  deze  instellingen  is  het  niet  duidelijk  of  er  wel  of  geen  dieren  gehouden  
mogen  worden.Van  de  overige  35%  waar  wel  een  beleid  wordt  gevoerd,  worden  bij  29%  van  de  
verzorgingshuizen  huisdieren  toegestaan.  Wanneer  ouderen  naar  een  verzorgingshuis  gaan,  
betekent  dit  vaak  dat  ze  afscheid  moeten  nemen  van  hun  huisdier.  Van  ongeveer  140.000  huisdieren  
wordt  elk  jaar  afstand  gedaan  als  ouderen  naar  een  verzorgingshuis  gaan,  waar  geen  huisdieren  
worden  toelaten.  Van  deze  140.000  dieren  worden  er  ongeveer  38.000  geëuthanaseerd,  omdat  ze  
niet  geadopteerd  kunnen  worden.  [McNicholas,  2007]  
  
In  verzorgingshuizen  waar  huisdieren  worden  toegelaten  (29%)  worden  voornamelijk  honden,  
katten,  vogels,  vissen  en  knaagdieren  gehouden.  In  34%  van  de  verzorgingshuizen  zijn  huisdieren  
welkom  om  als  bezoek  te  komen.  Goed  opgevoede  huisdieren  worden  in  56%  van  de  
verzorgingshuizen  toegestaan,  zelfs  als  het  verboden  is  voor  bewoners  om  zelf  huisdieren  te  houden.    
De  dieren  die  worden  toegelaten  zijn  therapiedieren  en  huisdieren  van  werknemers.  Dat  deze  dieren  
wel  toegelaten  worden  kan  verklaard  worden  door  het  feit  dat  men  denkt  dat  contact  met  
huisdieren  goed  is  voor  mensen  in  combinatie  met  het  feit  dat  deze  dieren  zich  goed  gedragen.  In  

  
kat.  Ook  zijn  aquaria  en  volières  vaak  aanwezig.  Deze  dieren  zijn  geen  eigendom  van  een  van  de  
bewoners,  maar  vaak  van  een  manager  of  een  ander  lid  van  het  personeel.  Het  is  toegestaan  voor  
deze  dieren  om  in  het  verzorgingshuis  te  wonen  en  interactie  te  hebben  met  de  bewoners.  
[McNicholas,  2007]  
In  Engeland  is  een  wetsvoorstel  gedaan  voor  het  houden  van  dieren  in  ouderenzorginstellingen:  de  
Care  Homes  and  Sheltered  Accommodation  (Domestic  Pets)  Act  2010.  Dit  wetsvoorstel  is  ingediend  
in  2009.  In  maart  2010  had  dit  wetsvoorstel  een  tweede  lezing  debat.  Het  wetsvoorstel  is  toen  
verdaagd  en  zal  geen  verdere  vooruitgang  boeken.  In  het  wetsvoorstel  staat  het  volgende  
geschreven:  
  
1. Exploitanten  van  verzorgingshuizen  en  aanleunwoningen  moeten  toestemming  verlenen  aan  een  

inwoner  om  een  huisdier  te  houden  binnen  hun  accommodatie.  
2. Een  exploitant  van  een  verzorgingshuis  of  aanleunwoningen  mag  alleen  weigeren  toestemming  

te  geven  aan  een  inwoner  om  een  huisdier  te  houden  als:  
a. Het  huisdier  behoort  tot  een  soort  die  niet  door  de  Minister  van  Buitenlandse  Zaken  is  

goedgekeurd.  
b. De  exploitant  reden  heeft  om  te  geloven  dat  een  weigering  noodzakelijk  is  voor  de  veiligheid  

van  de  andere  bewoners  van  het  verzorgingshuis.  
c. De  exploitant  reden  heeft  om  te  geloven  dat  niet  aan  de  welzijnsbehoefte  van  het  dier  kan  

worden  voldaan.  
3. Een  exploitant  van  een  verzorgingshuis  of  aanleunwoning  kan  een  vergoeding  in  rekening  

brengen  aan  inwoners  met  een  huisdier,  die  niet  meer  zal  bedragen  dan  de  redelijke  extra  kosten  
die  de  exploitant  maakt  door  de  aanwezigheid  van  een  dier.    

4. De  minister  kan  bij  beschikking  van  wettelijke  aktes  aanwijzen  welke  soorten  huisdieren  zijn  
toegestaan  in  verzorgingshuizen  en  aanleunwoningen;  

5. De  Staatssecretaris  zal  eerst  belanghebbende  partijen  raadplegen  alvorens  een  beslissing  te  
nemen  over  financiële  regelingen,  verstrekt  door  het  Parlement.  [Parliament,  2010]  

Over  de  regelgeving,  belanghebbende  partijen  en  financiële  regelingen  genoemd  bij  punt  vier  en  vijf  
is  niets  bekend.  
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Omdat  weinig  ouderenzorginstellingen  in  Engeland  een  beleid  hanteren  en/of  regels  hebben  met  
betrekking  tot  het  houden  van  huisdieren,  heeft  The  Society  for  Companion  Animal  Studies  (SCAS)  
een  Pet  Friendly  Care  Kit  opgesteld.  Deze  kit  is  bedoeld  om  ouderenzorginstellingen  te  helpen  om  
praktische  problemen  aan  te  pakken  bij  het  opnemen  van  huisdieren  in  de  instelling.  Ook  helpt  de  kit  
bij  het  waarborgen  van  de  gezondheid  van  de  bewoners,  medewerkers  en  de  dieren  zelf.  De  kit  is  
voor  zorginstellingen  beschikbaar  in  hard  copy  of  te  downloaden  via  de  SCAS  website.  
Naast  de  kit  heeft  SCAS  een  campagne  opgezet:  de  Pets  for  Life  Campaign.  Met  de  campagne  worden  
Engelse  zorginstellingen  opgezocht  om  de  kwestie  van  het  houden  van  huisdieren  te  bespreken  en  
om  een  verantwoordelijk  huisdierbeleid  op  te  stellen.  
De  kit  omvat:  

 Instrumenten  om  de  behoeften  van  de  instelling  vast  te  stellen;  
 Model  voor  het  ontwikkelen  van  een  huisdierbeleid;  
 Model  voor  overeenkomsten  verzorging  van  gemeenschappelijke  huisdieren,  huisdieren  die  

op  bezoek  komen  en  persoonlijke  huisdieren;  
 Boekjes  over  de  verzorging  van  verschillende  huisdieren;  
 Voorbeelden  van  risicobeoordelingen;  
 Protocollen  voor  bezoekdieren.  [SCAS,  2011]  

  
Uit  bovenstaande  paragrafen  kan  geconcludeerd  worden  dat  Nederland  achterloopt  op  de  
buurlanden  België,  Duitsland  en  Engeland  op  het  gebied  van  beleid,  richtlijnen  en  protocollen  met  
betrekking  tot  het  toelaten,  houden  en/  of  afstaan  van  een  huisdier  in  ouderenzorginstellingen.  
  
België  heeft  een  wetgeving  over  het  houden  van  huisdieren  in  ouderenzorginstellingen.  Deze  is  
echter  niet  uitgebreid.  Duitsland  en  Engeland  hebben  wel  voorschriften  en  richtlijnen  van  Het  
Thüringer  State  Bureau  voor  Voedselveiligheid  en  Consumentenbescherming  en  SCAS,  maar  deze  zijn  
voor  de  ouderenzorginstellingen  niet  verplicht  om  te  gebruiken.  
Nederland  heeft  helemaal  geen  wet-‐  en  of  regelgeving  en  ook  geen  voorschriften  en  richtlijnen  die  
gebruikt  kunnen  worden  in  de  ouderenzorg.    
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2.4	  Zoönosen	  in	  de	  ouderenzorg	  
Door  het  toelaten  van  gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg  neemt  het  risico  op  zoönosen  toe.  In  
deze  paragraaf  zullen  de  relevante  zoönosen  worden  toegelicht  waar  men  mee  te  maken  kan  krijgen  
wanneer  men  in  aanraking  komt  met  gezelschapsdieren.  Kinderen,  ouderen  en  immuun-‐
gesuppresseerden  lopen  een  groter  risico  besmet  te  raken  [Brodie,  2002].  Door  het  verhoogde  risico  
is  het  van  belang  zoönotische  risico's  binnen  de  ouderenzorg  serieus  te  nemen  [Heul,  2013].    

2.4.1  Zoönosen  
Zoönosen  zijn  infectieuze  ziekten  die  overdraagbaar  zijn  van  dier  op  mens.  De  zoönosen  die  
overgedragen  worden  van  mens  op  dier  worden  anthropozoönosen  genoemd.  Tevens  zijn  er  
zoönosen  bekend  die  niet  alleen  van  dier  op  mens  of  van  mens  op  dier  overgedragen  worden,  maar  
waarbij  in  beide  richtingen  besmetting  kan  plaatsvinden.  Deze  groep  zoönosen  wordt  amphixenosen  
genoemd.  De  zoönosen  kunnen  veroorzaakt  worden  door  bacteriën,  parasieten,  virussen  en  
schimmels.  Sommige  worden  overgebracht  door  vectoren,  zoals  vlooien,  teken,  vliegen  en  muggen.  
Van  de  1415  bekende  pathogenen  bij  de  mens  is  61%  oorspronkelijk  afkomstig  van  dieren.  Van  de  
pathogenen  zijn  er  veel  aangepast  aan  één  enkele  diersoort.  De  meerderheid  van  de  zoönosen  is  
voor  meerdere  diersoorten  infectieus.  [Krauss,  2003]  

De  21  zoönosen  die  in  Nederland  voorkomen  of  mogelijk  ge(her)introduceerd  worden  en  die  
mogelijk  een  riscio  kunnen  vormen  voor  de  gezondheid  van  ouderen  staan  beschreven  in  bijlage  3.    

Verschillende  diersoorten  fungeren  als  reservoir  voor  zoönosen.  Deze  dieren  vertonen  in  veel  
gevallen  zelf  geen  symptomen  en  de  ziektes  worden  daardoor  niet  vaak  gediagnostiseerd.  Hierdoor  
kan  besmetting  vaak  laat  pas  opgemerkt  worden  en  kan  de  zoönose  snel  uitbreiden.  Mede  hierdoor  
is  de  incidentie  en  prevalentie  van  zoönosen  binnen  Nederland  moeilijk  in  te  schatten.  Tevens  
bestaat  niet  voor  elke  zoönose  een  meldingsplicht,  waardoor  niet  alle  incidenten  gerapporteerd  
worden.  [Krauss,  2003]  

Alle  zoönosen  hebben  vier  factoren  die  van  belang  zijn  bij  de  transmissie:  het  pathogeen,  de  gastheer  
of  het  reservoir,  de  manier  van  transmissie  en  het  milieu.  Zoönosen  hebben  een  minimum  van  twee  
gastheren.  Eén  vormt  het  reservoir  dat  als  besmettingsbron  fungeert  voor  de  eindgastheer,  bij  
zoönosen  is  de  mens  de  eindgastheer.  Transmissie  van  zoönosen  kan  op  verschillende  manieren  
geschieden:  via  direct  of  indirect  contact,  door  middel  van  vectoren  en  door  opname  van  pathogene  
micro-‐organismen  via  het  voedsel.  [Strickland,  1991]  

De  factoren  die  van  invloed  zijn  op  de  transmissie  van  een  zoönose,  zoals  de  gastheer  of  het  
reservoir,  de  manier  van  transmissie  en  het  milieu,  kunnen  beïnvloed  worden.  Dit  is  mogelijk  door  
bijvoorbeeld  het  aantal  besmette  dieren  in  de  omgeving  te  minimaliseren,  de  efficiëntie  en  route  van  
de  transmissie  te  beperken  en  de  intensiteit  van  de  interactie  tussen  mens  en  dier  te  verlagen.  
[Schantz,  1990]    
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2.4.2  Transmissie  
Er  kan  onderscheid  worden  gemaakt  tussen  de  zoönosen  naar  wijze  van  transmissie.  Deze  
verschillende  manieren  van  transmissie  zullen  besproken  worden  in  deze  paragraaf.  Manieren  van  
transmissie  via  seksueel  contact,  transplacentair,  iatrogeen  (door  een  behandelaar)  en  via  
bloedtransfusie  worden  niet  opgenomen  in  dit  rapport,  aangezien  deze  manieren  van  transmissie  
niet  relevant  zijn  voor  dit  onderzoek.  [Campbell,  2008]  

2.4.2.1  Direct  of  indirect  
Het  overbrengen  van  pathogenen  kan  zowel  direct  als  indirect  plaatsvinden.  Een  vorm  van  
overdracht  door  direct  contact  is  het  aaien  of  knuffelen  van  dieren.  Een  andere  vorm  van  direct  
contact  is  gebeten  of  gekrabd  worden.  Hierbij  komt  het  pathogeen  via  speeksel  of  huidcontact  de  
huid  of  het  bloed  binnen.    
Bij  indirecte  transmissie  maakt  de  persoon  geen  direct  contact  met  het  dier,  maar  wordt  de  infectie  
overgebracht  door  bijvoorbeeld  grondcontact.  Indirecte  besmetting  kan  ook  plaatsvinden  via  kleding,  
dieren  en  mensen  die  in  contact  zijn  geweest  met  de  bron.  [Campbell,  2008]  
  
2.4.2.2  Bijzondere  routes  
Andere  manieren  van  transmissie  verlopen  via  de  lucht  door  middel  van  aerosolen,  opname  van  
pathogenen  via  de  mond  of  door  middel  van  vectoren.  
Wanneer  een  ziekte  zich  via  de  lucht  kan  verspreiden  gebeurt  dit  door  middel  van  aerosolen.  Deze  
deeltjes  worden  ingeademd  en  soms  door  bijvoorbeeld  hoesten  of  niezen  (bijvoorbeeld  bij  influenza)  
opnieuw  verspreid.  Besmetting  middels  orale  transmissie  kan  via  diverse  voedingsmiddelen  van  
dierlijke  oorsprong  (vlees,  zuivel).    
Faecaal-‐orale  transmissie  wordt  beschreven  als  het  oraal  binnenkrijgen  van  pathogenen  via  de  faeces  
van  besmette  dieren.  Dit  kan  gebeuren  door  het  eten  van  groenten  die  is  gekweekt  in  grond  met  
besmette  mest  en  vervolgens  niet  grondig  is  gewassen  tijdens  de  bereiding.  Maar  ook  via  het  niet  
wassen  van  de  handen  wanneer  men  in  contact  is  geweest  met  dieren  en/of  faeces  en  vervolgens  
het  eten  gaat  bereiden.  
Zoönosen  kunnen  tevens  overgedragen  worden  door  middel  van  een  vector.  De  vector  raakt  besmet  
door  het  innemen  van  besmet  materiaal  van  een  dier,  bijvoorbeeld  tijdens  het  zuigen  van  bloed.  
Wanneer  vervolgens  de  vector  voedt  op  een  persoon  raakt  deze  persoon  besmet.  Hierbij  is  Lyme  een  
van  de  meest  bekende  zoönosen  die  via  een  vector,  in  dit  geval  een  teek,  wordt  overgedragen.  
[Campbell,  2008]  
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2.4.3  Relevante  zoönosen,  het  mogelijke  risico  en  de  aangifte-‐  of  meldingsplicht  
Het  is  afhankelijk  van  de  diersoort  en  van  de  manier  van  transmissie  welke  zoönosen  zich  mogelijk  
zouden  kunnen  uiten  binnen  de  ouderenzorg.  Zoals  in  subparagraaf  2.2.2.3  wordt  beschreven,  
kunnen  de  volgende  dieren  aangetroffen  worden  in  zorginstellingen,  vanuit  bezoek,  activiteit  of  als  
huisdier:  
  

 Aquariumvissen    
 Kleine  zangvogels  (grasparkieten,  kanaries,  zebravinken,  etc.)  
 Overige  (grotere)  vogels  (papegaaien,  kaketoes,  etc.)  
 Katten    
 Honden    
 Vee  (koeien,  schapen,  geiten  etc.)    
 Paarden  
 Konijnen  
 Knaagdieren  
 Terrariumdieren  

  
Deze  variatie  in  diersoorten  zorgt  ervoor  dat  men  veel  verschillende  soorten  zoönosen  kan  
aantreffen  binnen  de  ouderenzorg.  Onderstaand  worden  de  zoönosen  behandeld  die  het  meest  
relevant  zijn  voor  dit  onderzoek.  De  zoönosen  zijn  onderverdeeld  in  de  volgende  categorieën:  
bacteriën,  virussen  en  overige  pathogene  ziekteverwekkers.  
  
2.4.3.1  Bacteriën  
In  deze  paragraaf  worden  bacteriële  infecties  behandeld  die  overgedragen  kunnen  worden  via  beet-‐  
of  krabwonden  en  andere  transmissieroutes.    
In  subparagraaf  2.3.4.1   staat  beschreven  dat  er  in  totaal  bij  60  instellingen  
klachten  werden  ontvangen  over  gedragsproblemen  bij  dieren.  Agressief  gedrag  kan  leiden  tot  het  
krabben  of  bijten  van  een  dier.  Bij  70  tot  90%  van  de  bijtincidenten  waarbij  eerste  hulp  verleend  
moet  worden,  zijn  honden  betrokken.  Slechts  drie  tot  vijf  procent  van  de  bijtincidenten  waarbij  
eerste  hulp  verleend  moet  worden,  wordt  veroorzaakt  door  katten.  [Weber,  1991;  Jones,  1994;  
Elliot,1985]  
Volgens  Weber  resulteert  slechts  in  vijf  tot  15%  van  de  situaties  een  hondenbeet  tot  een  bacteriële  
infectie.  Bij  katten  ligt  dit  percentage  hoger  [Weber,  1991].  Talan  rapporteerde  dat  drie  tot  18%  van  
de  hondenbeten  en  28  tot  80%  van  de  kattenbeten  resulteert  in  een  infectie.    
Een  infectie  resulterende  uit  een  beet  wordt  meestal  veroorzaakt  door  een  mix  van  verschillende  
bacteriën,  zoals  Staphylococcus  sp.,  Streptococcus  sp.,  Corynebacterium  sp.,  Pasteurella  multocida,  
Capnocytophaga  canimorsus  en  anaerobe  bacteriën.  [Talan,  1999]  
  
Bacteriële  infecties  door  bijtwonden  
Uit  41%  van  alle  bijtwonden  kan  men  anaerobe  bacteriën  isoleren.  Wanneer  anaerobe  bacteriën  
geïsoleerd  worden  is  dit  bij  hondenbeten  vaak  een  andere  combinatie  van  bacteriën  dan  bij  katten.  
[Tan,  1997]  Bij  complicaties  ten  gevolge  van  beten  van  honden,  katten,  knaagdieren  en  konijnen  kan  
men  geregeld  de  volgende  anaerobe  bacteriën  isoleren:  Pasteurella  multocida,  Capnocytophaga  
canimorsus  (DF-‐2  bacteriën),  Staphylococcus  aureus,  Pseudomonas,  Enterobacteriën  en  
Streptobacillius.  [Talan,  1999]  
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De  meest  geïsoleerde  bacterie  uit  hondenbeten  is  Streptococcus  mitis.  [Talan,  1999]  Een  infectie  met  
Streptococcus  sp.  kan  resulteren  in  de  volgende  symptomen:  infecties  van  de  huid  en  keel  en  
endocarditis.  [Merck  Manual,  2003]  Bij  paardenbeten  heeft  men  meerdere  malen  Actinobacillus  
lignieresii  kunnen  isoleren  [Abrahamian,  2011].  De  besmetting  met  Actinobacillus  lignieresii  kan  
leiden  tot  een  variatie  aan  symptomen,  waaronder  meningitis,  sepsis,  hevige  etterige  metastatische  
abcessen  in  de  lever,  nieren  en  milt,  conjunctivitis,  pneumonie  en  bronchopneumonie.  [Orda,  1980]    
  
Pasteurella  multocida,  die  in  de  mondholte  van  honden  ne  vooral  katten  aanwezig  is,  veroorzaakt  
wondontstekingen  en  pneumonie  [Tan,  1997;  Meijer,  2005],  daarnaast  kan  men  ook  last  krijgen  van  
abcessen  en  meningitis  [Shewring,  1990;  Godey,  1999].    
Fusobacterium  sp.,  Bacteroides  sp.,  Porphyromonas  spp.  en  Prevotella  zijn  anaerobe  bacteriën  die  
symptomen  kunnen  veroorzaken  als  necrotiserende  tonsillitis,  bloedvergiftiging  en  ontstekingen  in  
hersenen  en  longen.  [Roberts,  2000;  Robertson,  2000]    
  
In  Nederland  zijn  er  gemiddeld  acht  nieuwe  infecties  per  jaar  met  Capnocytophaga  canimorsus  
[Kramer,  1999].  C.  canimorsus  wordt  in  54%  van  de  gevallen  overgebracht  door  een  bijtwond  van  een  
dier,  veelal  een  hond.  In  27%  van  de  gerapporteerde  gevallen  was  alleen  de  aanwezigheid  van  een  
dier  voldoende,  in  9%  werd  de  bacterie  overgedragen  door  middel  van  een  krab.  [Lion,  1996]  
Symptomen  van  deze  infectie  zijn  moeilijk  te  diagnosticeren  vanwege  de  niet-‐specifieke  aard  van  de  
klachten.  De  klachten  bij  deze  infectie  zoals  braken,  diarree  en  myalgie  (spierpijn)  kunnen  
gemakkelijk  in  verband  worden  gebracht  met  andere  ziekten.  Een  infectie  met  Capnocytophaga  
canimorsus  kan  leiden  tot  sepsis,  diffuse  intravasale  stolling  (DIC)  en  multi-‐orgaanfalen  (MOF).  
[Kramer,  1999]  Sterfte  na  besmetting  met  deze  bacterie  kan  30%  bedragen  [Lion,  1996].    
  
Stafylokokken  zijn  veel  voorkomende  bacteriën,  waarbij  Staphylococcus  aureus  de  meest  bekende  
soort  is.  Staphylococcus  aureus  kan  in  20%  van  de  met  Stafylokokken  besmette  gevallen  worden  
geïsoleerd.  [Talan,  1999]  Symptomen  die  kunnen  optreden  bij  een  Staphylococcus  aureus-‐infectie  zijn  
onder  andere:  toxische  shock  syndroom,  huidafwijkingen  en  invasieve  infecties  zoals  sepsis,  
pneumonie  en  endocarditis.  Toxische  shock  syndroom  is  een  aandoening  waarbij  men  koude  
rillingen,  koorts,  braken,  diarree,  spierpijn,  hyperaemie  van  de  slijmvliezen,  verwardheid  en  nier-‐  en  
leverfunctiestoornissen  kan  ondervinden  [van  der  Meulen,  2004].  Er  is  een  stam  bekend  van  
Staphylococcus  aureus  die  resistent  is  tegen  zeer  veel  antibiotica:  de  MRSA-‐bacterie,  Methicilline  
Resistente  Staphylococcus  aureus.  Besmetting  met  deze  bacterie  is  dan  ook  zeer  moeilijk  te  
behandelen.  Mensen  en  dieren  hebben  een  grotere  kans  besmet  te  raken  met  de  MRSA-‐bacterie  
wanneer  zij  meer  tijd  doorbrengen  in  druk  bevolkte  gebieden  en  gebouwen  zoals  ziekenhuizen,  
verzorgings-‐  en  verpleeghuizen.  [RIVM,  2009]  Vooral  wanneer  honden  veel  direct  contact  hebben  
met  bewoners,  bijvoorbeeld  door  te  likken  en  het  krijgen  van  beloningen,  lopen  de  honden  meer  
risico  op  het  besmet  raken  met  MRSA.  Deze  besmette  honden  vormen  vervolgens  een  nieuwe  
besmettingsbron  voor  andere  mensen.  [Lefebvre,  2009;  Gandolfi-‐Decristophoris,  2003]  
In  tabel  4.1  staat  een  korte  weergave  van  de  bovengenoemde  bacteriële  infecties.  
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Tabel  4.1:  Bacteriële  krab-‐  en  bijtgerelateerde  zoönosen    
[Heul,  2013]  

Bacterie   Symptomen  
Pasteurella  multocida     Wondinfecties,  pneumonie,  meningitis,  

abcessen	  
Capnocytophaga  canimorsus   Braken,  diarree,  myalgie,  sepsis,  DIC,  MOF	  
Staphylococcus  aureus     Huidafwijkingen,  invasieve  infecties,    

toxischeshocksyndroom	  
Streptococcen  sp.   Afhankelijk  van  de  soort	  
Actinobacillus  lignieresii     Wisselend  (meningitis,  sepsis,  pneumonie  etc.)	  

  
Bacteriële  infectie  via  overige  transmissieroutes  
Naast  het  krabben  of  bijten  van  een  dier  kan  men  ook  besmet  raken  via  andere  manieren.  Zo  geloven  
sommige  mensen  dat  een  hond  een  open  wond  kan  schoonlikken.  Inmiddels  is  bekend  dat  daarmee  
juist  vele  bacteriën  in  de  wond  terechtkomen  die  kunnen  leiden  tot  infecties,  ziektes  en  mogelijk  
ernstigere  complicaties,  zoals  meningitis  en  de  ontwikkeling  van  extreme  abcessen.  [Shewring,  1990;  
Godey,  1999;  Overgaauw,  2012]    
Het  is  zelfs  mogelijk  besmet  te  raken  met  bijvoorbeeld  Pasteurella  multocida  door  alleen  gelikt  te  
worden.  [Wade,  1999]  Doordat  een  besmetting  met  P.  multocida  zo  gemakkelijk  plaatsvindt  en  
vooral  voor  mensen  met  een  verlaagde  afweer  ernstige  gevolgen  kan  hebben,  is  dit  een  risico  voor  
ouderen.  [Heul,  v.,  2013]  
  
Chlamydia  psittaci  is  de  veroorzaker  van  psittacose  
(papegaaienziekte).  Deze  bacterie  wordt  
voornamelijk  verspreid  door  vogels  zoals  parkieten,  
papagaaien,  lories  en  overige  kleine  (zang)vogels.  
[Beeckman,  2009]  Omdat  deze  vogels  veelvoudig  
voorkomen  in  ouderenzorginstellingen,  gebruikt  
worden  voor  AAI  en  omdat  de  ziekte  zich  verspreidt  
door  middel  van  inhalatie  van  aerosolen  met  
ingedroogde  besmette  ointlastingsdeeltjes,  is  deze  
ziekte  een  risico  [RIVM,  2007].  Van  2007  tot  en  met  
2011  zijn  er  in  Nederland  in  totaal  512  meldingen  
ontvangen  bij  de  GGD  van  psittacose,  zie  figuur  4.1.  
Besmetting  met  deze  ziekte  kan  klachten  
veroorzaken  aan  het  ademhalingsstelsel  en  andere  
organen.  Daarnaast  kan  men  ook  last  krijgen  van  
onder  andere  koorts,  hoofd-‐  en  spierpijn,  slijmerig  
sputum  verontreinigd  met  bloed,  huiduitslag  en  
maagdarmproblemen.  Wanneer  men  een  verlaagde  afweer  heeft  kunnen  er  complicaties  ontstaan,  
zoals  encefalitis,  multi-‐orgaanfalen,  myocarditis,  endocarditis,  icterus,  ARDS  en  er  kan  sterfte  
optreden.  [Beeckman,  2009]    
  
Salmonella  is  één  van  de  meest  bekende  bacteriën  die  een  infectie  kan  veroorzaken  en  behoort  tot  
de  familie  van  Enterobacteriaceae.  Salmonella  wordt  overgebracht  door  middel  van  faecaal-‐orale  
transmissie;  dit  kan  faeces  zijn  van  alle  mogelijke  diersoorten,  waaronder  ook  vissen.  Veel  dieren,  
waaronder  ook  de  mens,  dragen  Salmonella  met  zich  mee.  [Brodie,  2002]  Het  risico  besmet  te  raken  
met  Salmonella  is  afhankelijk  van  de  gezondheid  van  het  individu  en  de  eventuele  medicatie  die  men  
krijgt.  Wanneer  men  bijvoorbeeld  een  breed  scala  aan  antibiotica  krijgt  toegediend,  worden  niet  

Figuur  4.1:  Jaarlijkse  meldingen  van  psittacose  bij  de  Nederlandse  
Voedsel  en  Waren  Autoriteit  (NVWA)    
[Maassen,  2012]  
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enkel  de  pathogene  bacteriën  aangetast  maar  ook  de  darmflora.  Hierdoor  kan  Salmonella  zich  juist  
vermenigvuldigen  en  een  infectie  veroorzaken.  Wanneer  men  antibiotica  toegediend  krijgt,  wordt  de  
kans  op  een  infectie  met  Salmonella  vijf  keer  groter  geschat.  [Lipman,  2006]  Ook  door  het  eten  van  
dierlijke  producten  is  Salmonella  op  te  lopen.  In  de  jaren  2008  en  2010  werden  in  maar  liefst  2.500  
isolaten  van  humane  patiënten  Salmonella  aangetoond.  Dit  aantal  lag  in  verhouding  met  voorgaande  
jaren  hoger.  Verwacht  wordt  dat  dit  te  maken  heeft  met  een  reeks  van  uitbraken  bij  besmette  
dierlijke  producten  en  vruchtensappen.  [Maassen,  2012]  Bekende  symptomen  van  een  
Salmonellabesmetting  zijn  overgeven,  buikkrampen,  diarree  en  koorts.  In  enkele  gevallen  (5%)  kan  
een  Salmonella  infectie  leiden  tot  complicaties,  zoals  endocarditis,  polyarthritis  of  osteomyelitis.  
[Lipman,  2006]  Ondanks  het  feit  dat  katten  en  honden  ook  een  reservoir  zijn  voor  deze  bacterie,  
komt  besmetting  bij  mensen  door  deze  diersoorten  niet  vaak  voor  [Tan,  1997].  De  toenemende  
belangstelling  voor  rauw  vleesvoeding  kan  echter  wel  gepaard  gaan  met  een  toenemend  aantal  
Salmonella  infecties  bij  verzorgers  en  gezinsleden.  Besmetting  treedt  op  door  contact  met  rauw  vlees  
en  de  materialen  waarop  dit  gesneden  wordt,  de  voerbakken  die  een  tijd  kunnen  incuberen  en  door  
de  uitscheiding  van  Salmonella  bacteriën  in  de  ontlasting  van  de  dieren  die  drager  worden.  
[Overgaauw  2013]  Mensen  vormen  een  bron  van  besmetting  voor  hun  omgeving  tijdens  de  gehele  
periode  waarin  zijzelf  besmet  zijn.  Wanneer  men  een  juist  hygiënebeleid  aanhoudt  zal  besmetting  
van  mens  op  mens  waarschijnlijk  niet  voorkomen.  [RIVM,  2011]    
  
Niet  enkel  door  bijten,  maar  ook  door  krabben  kunnen  dieren  ziektes  overdragen.  Kattenkrabziekte  
wordt  veroorzaakt  door  de  bacterie  Bartonella  henselae  en  wordt  overgedragen  door  bijten,  krabben  
en  likken  aan  wondjes  of  bij  de  ogen.  Vlooien,  zoals  Ctenocephalides  felis  spelen  een  belangrijke  rol  
bij  de  overdracht  van  kattenkrabziekte  tussen  katten,  maar  ook  naar  de  mens.  Besmetting  met  
Bartonella  henselae  is  te  herkennen  aan  meerdere  symptomen.  Op  de  plaats  van  de  krab  kan  zich  
een  primaire  papel  vormen,  na  ongeveer  twee  weken  kan  ook  lymfeklierzwelling  ontstaan.  In  een  
meerderheid  van  de  gevallen  kan  men  verbetering  zien  binnen  twee  tot  zes  maanden  en  herstelt  het  
lichaam  zich  volledig  na  een  infectie,  tenzij  er  tijdens  de  infectie  complicaties  zijn  opgetreden  waarbij  
organen  zijn  beschadigd.  In  dat  geval  zal  het  genezingsproces  langer  duren.  [Tan,  1997]  Mensen  die  
lijden  aan  afweerstoornissen  of  ouderen  met  een  verminderd  immuunsysteem  kunnen  daarnaast  te  
maken  krijgen  met  complcaties.  [Tan,  1997;  Lucey,  1992]  Er  wordt  geschat  dat  er  in  Nederland  per  
jaar  300  tot  1000  gevallen  zijn,  dit  is  echter  moeilijk  vast  te  stellen,  omdat  een  deel  van  de  
besmettingen  niet  wordt  opgemerkt  of  verkeerd  wordt  gediagnosticeerd.  [Maassen,  2012]  
  
Escherichia  coli  is  een  bacterie  die  normaal  voorkomt  in  de  darmflora  van  mensen  en  bijna  alle  
homiotherme  dieren.  Escherichia  coli  maakt  deel  uit  van  de  familie  Enterobacteriaceae.  Enkele  
stammen  hiervan  kunnen  infecties  veroorzaken,  zoals  Shiga  toxine-‐producerende  E.  coli  (STEC).    
Herkauwers,  voornamelijk  rundvee,  zijn  dragers  van  deze  STEC  stammen  [European  Food  Safety  
Authority,  z.j.],  maar  ook  gezelschapsdieren  kunnen  besmet  raken  met  STEC.  [Tanaka,  1992]  
Symptomen  van  infectie  met  STEC  bestaan  onder  meer  uit  bloederige  diarree  of  in  ernstige  gevallen  
hemolytisch-‐uremisch  syndroom  (HUS).  De  transmissie  van  E.  coli  verloopt  hoofdzakelijk  faecaal-‐
oraal,  maar  ook  transmissie  van  mens  op  mens  is  mogelijk.  [European  Food  Safety  Authority,  z.j.]    
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In  figuur  4.2  is  de  incidentie  van  
een  stam  van  STEC  weergegeven.  
Te  zien  is  dat  er  een  stijging  
plaatsvindt  in  het  aantal  
sporadische  gevallen.  Dit  hoeft  
echter  niet  te  betekenen  dat  er  
meer  besmettingen  plaats  
vinden.  Het  is  mogelijk  dat  meer  
mensen  zich  hebben  laten  testen  
dan  voorheen.  [Maassen,  2012]  
  
Eén  van  de  meest  recente  
uitbraken  veroorzaakt  door  een  
bacterie  binnen  Nederland  was  de  
uitbraak  in  2007  van  Q-‐koorts.  
Hoewel  voorheen  gemiddeld  ongeveer  11  tot  41  gevallen  per  jaar  gemeld  werden,  was  dit  aantal  in  
2007  gestegen  tot  168  meldingen.  In  2009  kende  de  uitbraak  zijn  hoogtepunt  met  in  totaal  2.354  
meldingen.  In  tabel  4.2  is  het  aantal  meldingen  per  jaar  weergegeven.  [RIVM,  2013]  Q-‐koorts  wordt  
veroorzaakt  door  de  bacterie  Coxiella  burnetii.  Ondanks  dat  deze  bacterie  gedragen  kan  worden  door  
meerdere  dieren  zoals  knaagdieren  en  runderen,  treft  men  deze  bacterie  het  meest  aan  bij  geiten  en  
schapen.  [Maassen,  2012;  RIVM,  2013]  De  bacterie  kan  ook  overgedragen  worden  via  teken.  De  
belangrijkste  manier  van  transmissie  is  echter  het  inademen  van  aerosolen.  Besmetting  kan  zowel  
geheel  asymptomatisch  verlopen  als  symptomatisch.  Symptomen  van  besmetting  bij  mensen  zijn  
heftige  hoofdpijn  en  wisselend  koortsverloop,  waarbij  de  mate  van  koorts  varieert  van  geen  koorts  
tot  hevige  koorts.  Daarnaast  kunnen  symptomen  zoals  zweten,  verminderde  eetlust,  diarree,  
misselijkheid,  braken,  spierpijn  en  een  verlaagde  hartslag  voorkomen.  [RIVM,  2013]  

Jaar  
(n=  aantal  
meldingen)  

Mediane  
leeftijd  in  
jaren  

(1e  en  3e  

kwartier)  

Aantal  
mannen  
(%  van  
totaal)  

Aantal  
besmet  in  

het  
buitenland  

Ziekenhuisopname  
(%  van  totaal)  

Aantal  
overleden  

2011  (n=81)   47  (37-‐61)   51  (63%)   6  (7%)   43  (53%)   1  
2010  (n=504)   49  (39-‐59)   272  (54%)   9  (2%)   106  (21%)   1  
2009  
(n=2354)  

49  (38-‐59)   1.438  
(61%)  

3  (0,1%)   459  (21%)   6  

2008  
(n=1000)  

50  (41-‐59)   641  (64%)   11  (1%)   207  (21%)   1  

2007  (n=168)   53  (43-‐62)   103  (61%)   3  (2%)   83  (50%)   0  
2006  (n=12)   48  (42-‐70)   7  (58%)   2  (18%)   8  (67%)   0  
2005  (n=5)   50  (46-‐56)   3  (60%)   0  (0%)   3  (60%)   0  
2004  (n=17)   53  (41-‐61)   10  (59%)   4  (31%)   10  (63%)   1  

  
  

  

Figuur  4.2:  STEC  O157  incidentie  1999-‐2011    
[Maassen,  2012]  

Tabel  4.2:  Prevalentie  van  en  sterfte  door  Q-‐koorts  van  2004  tot  en  met  2011    
[Maassen,  2012]  
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Campylobacteriose  wordt  veroorzaakt  door  bacteriën  van  het  genus  Campylobacter  [Wit,  2001;  Wit,  
2001;  Pelt,  2003].  Diersoorten  zoals  vogels  (pluimvee),  varkens,  runderen,  schapen  en  zwijnen  
vormen  een  reservoir  voor  deze  bacteriën.  Maar  ook  jonge  honden,  katten,  knaagdieren  en  insecten  
zoals  vliegen  kunnen  dienen  als  reservoir.  Uit  laboratoriumonderzoek  is  gebleken  dat  besmetting  
met  Campylobacter  spp.  veel  vaker  voorkomt  dan  met  Salmonella.  Besmetting  met  Campylobacter  
spp.  komt  in  respectievelijk  36  van  de  100.000  mensen  per  jaar  voor,  terwijl  Salmonella  24  gevallen  
per  100.000  mensen  per  jaar  telt.  [Wit,  2001;  Wit,  2001;  Pelt,  2003]  Een  Campylobacter  spp.  
besmetting  verloopt  via  faecaal-‐orale  transmissie  en  heeft  een  incubatietijd  van  één  tot  zeven  dagen,  
met  een  gemiddelde  van  drie  dagen.  Besmetting  van  mens  op  mens  komt  beperkt  voor.  [Skirrow,  
2000;  Doorduyn  2004]  Besmetting  verloopt  in  een  groot  gedeelte  van  de  gevallen  asymptomatisch.  
Symptomen  van  deze  infectie  zijn  koorts,  hoofdpijn,  spierpijn,  klachten  van  gastro-‐enteritis  zoals  
buikkrampen,  (waterige  of  bloederige)  diarree,  misselijkheid  en  braken.  [Helms,  2003]  Mensen  met  
een  leeftijd  boven  de  70  jaar  hebben  een  verhoogd  risico  besmet  te  raken  met  deze  ziekte  [Blazer,  
2004].  Geschat  wordt  dat  jaarlijks  80.000  gastro-‐enteritis  gevallen  veroorzaakt  wordt  door  
Campylobacter  spp.  Naar  schatting  worden  er  jaarlijks  600  mensen  in  ziekenhuizen  opgenomen  voor  
besmetting  met  Campylobacter  spp.,  daarvan  overlijden  er  30  mensen,  voornamelijk  ouderen,  aan  de  
gevolgen  [Havelaar,  2005].  Campylobacter  spp.  besmetting  kent  in  landen  met  een  gematigd  klimaat,  
zoals  Nederland,  zijn  piek  in  de  zomerperiode.  [Pelt,  2004]  
  
Clostridium  difficile  is  net  als  Salmonella  en  Escherichia  coli  een  bacterie  die  van  nature  voorkomt  in  
de  darmflora  van  mensen  en  gezelschapsdieren,  zoals  katten,  honden,  konijnen,  hamsters  en  
paarden.  [Arroyo,  2005]  Bij  een  infectie  met  Clostridium  difficile  treden  meestal  symptomen  op  als  
diarree  en  colitis.  In  enkele  gevallen  kunnen  er  ernstige  complicaties  ontstaan  die  fataal  kunnen  zijn.    
Transmissie  van  mens  op  mens  en  mens  op  dier  is  mogelijk.  Er  wordt  om  deze  reden  aangenomen  
dat  transmissie  van  dier  op  mens  ook  mogelijk  is.  [Gould,  2010]    
  
Veel  zoönosen  worden  overgebracht  door  middel  van  een  vector,  een  voorbeeld  daarvan  is  de  ziekte  
van  Lyme.  De  ziekte  van  Lyme  wordt  veroorzaakt  door  de  bacterie  Borrelia  burgdorferi  en  wordt  
overgebracht  door  middel  van  de  teek  Ixodes  scapularis,  Ixodes  ricinus  of  Ixodes  pacificus.  
Besmetting  met  de  bacterie  Borrellia  burgdorferi  kan  tot  de  volgende  symptomen  leiden:  erythema  
migrans  (langzaam  uitbreidende  rode  huidafwijking),  vermoeidheid,  koorts  en  hoofdpijn.  [CDC,  2013]  
De  teek  die  de  mens  besmet,  raakt  geïnfecteerd  door  het  zuigen  van  bloed  bij  een  besmet  dier,  dat  
fungeert  als  reservoir  voor  de  bacterie  Borrelia  burgdorferi.  Onderzoek  naar  de  prevalentie  van  
Borrellia  burgdorferi  onder  de  teken  in  Nederland  heeft  uitgewezen  dat  14%  tot  25%  is  besmet  met  
deze  bacterie.  Dit  percentage  is  afhankelijk  van  regio,  seizoen  en  jaar.  [RIVM,  2011]  Directe  
transmissie  van  dier  op  mens  en  van  mens  op  mens  is  niet  gerapporteerd.  [CDC,  2013]  In  Nederland  
worden  er  jaarlijks  vele  huisartsen  geconsulteerd  voor  tekenbeten.  In  1994  werd  dit  aantal  nog  
geschat  op  30.000  consulten,  in  2009  is  dit  echter  gestegen  naar  93.000  consulten.  Van  de  30.000  
consulten  in  1994  wordt  geschat  dat  6.000  een  erythema  migrans  betrof.  In  2009  waren  dit  22.000  
van  de  93.000  consulten.  [Maassen,  2012]  
  
Aquariumgranuloom  wordt  veroorzaakt  door  de  bacterie  Mycobacterium  marinum,  dat  zowel  in  zout  
als  in  zoet  water  gevonden  kan  worden.  Vissen,  vissenkommen  en  aquaria  vormen  een  reservoir.  
Besmetting  vindt  plaats  tijdens  het  in  contact  komen  met  besmet  water  wanneer  men  een  
huidbeschadiging  heeft,  bijvoorbeeld  tijdens  het  schoonmaken  van  een  aquarium.  Daarnaast  kan  
men  ook  besmet  raken  tijdens  het  bereiden/  schoonmaken  van  vis.  Besmetting  kan  leiden  tot  een  
gelokaliseerd  granuloom  en  huidaandoeningen.  De  diagnose  wordt  vaak  verkeerd  gesteld  omdat  de    
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ziekte  qua  symptomen  te  verwarren  is  met  onder  andere  arthritis,  jicht  of  schimmelinfecties.  
[Beaujean,  2011]  
  
Rickettsiae  zijn  obligaat  intracellulaire  parasieten  behorende  tot  het  rijk  Bacteria.  Eén  van  de  ziekten  
die  veroorzaakt  wordt  door  rickettsiae  is  ehrlichiosis.  Er  bestaan  twee  vormen  van  deze  besmetting:  
humane  monocytaire  ehrlichiosis,  veroorzaakt  door  Ehrlichia  chaffeensis,  en  humane  granulocytaire  
ehrlichiosis  veroorzaakt  door  een  soort  van  ehrlichia  die  vergelijkbaar  is  met  Ehrlichia  
phagocytophyla  en  Ehrlichia  equi.  
Zowel  paarden  als  honden  vormen  een  reservoir  voor  deze  bacteriën,  maar  zijn  niet  direct  
besmettelijk  voor  mensen.  Rickettsiae  worden  overgedragen  door  de  teken  Dermacentor  variabilis  
(hondenteek)  en  Amblyomma  americanum  (Lone  Star  teek).  Bij  een  besmetting  worden  de  volgende  
symptomen  gezien:  myalgie,  koorts,  hoofdpijn,  anaemie,  leukopenie  en  trombocytopenie.  Ouderen  
die  besmet  raken  met  deze  ziekte  hebben  een  grotere  kans  op  het  ontwikkelen  van  ernstige  
complicaties,  die  uiteindelijk  kunnen  leiden  tot  sterfte.  [Tan,  1997]  Er  zijn  verder  geen  gegevens  
bekend  over  de  prevalentie  en  incidentie  van  Ehrlichiosis  in  Nederland  [Chin,  2000].  
In  tabel  4.3  worden  de  bacteriële  infectieziektes  weergegeven  die  op  andere  manieren  dan  via  krab-‐  
en  beetwonden  worden  overgedragen.  
  
Tabel  4.3:  Bacteriële  niet  krab-‐  en  bijtgerelateerde  zoönosen    
[Heul,  2012]  

Bacterie     Transmissie    
Gastheer/reservoi
r    

Symptomen    
Transmissie  
van  mens  op  
mens    

Pasteurella  
multocida    

Likken  	   Honden,  katten  	   Meningitis,  
abcessen  
pneumonie	  

Niet  
gerapporteerd  	  

Chlamydia  
psittaci  

Inademing  	   Vogels  	   Complicaties  aan  
het  
respiratiestelsel	  

Onwaarschijnlij
k  	  

Salmonella  sp.     Faecaal-‐oraal	   Bijna  alle  dieren	   Braken,  diarree,  
koorts,  
endocarditis  etc.  	  

Ja  	  

Bartonella  
henselae    

Contact  met  
besmet  speeksel,  
geïnfecteerde  
vlooienbeten	  

Katten,  vlooien  	   Papule,  
lymfadenopathie,  
systemisch  	  

Niet  
gerapporteerd  	  

verotoxine-‐
producerende  
Escherichia  coli  

Faecaal-‐oraal	   Bijna  alle  dieren,  
voornamelijk  vee  

Bloederige  
diarree,  HUS  

Ja    

Q-‐koorts   Beten  van  
geïnfecteerde  
teken,  
consumeren  
besmette  
dierlijke  
producten  en  
inademing  
anearobe  

voornamelijk  vee  en  
knaagdieren  

heftige  hoofdpijn  
wisselend  
koortsverloop,  
zweten,  
verminderde  
eetlust,  diarree  
misselijkheid,  
braken,  spierpijn,  
verlaagde  hartslag  

Van  moeder  op  
kind  via  
placenta  of  
melk  
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Campylobacter  
spp.  

Faecaal-‐oraal   Bijna  alle  dieren   koorts,  hoofdpijn,  
spierpijn,  klachten  
van  gastro-‐
enteritis  zoals  
buikkrampen,  
diarree  (waterige  
of  bloederige)  en  
misselijkheid  en  
braken  

Ja    

Clostridium  
difficile    

Faecaal-‐oraal	   Bijna  alle  dieren     Diarree,  colitis     Ja  

Borrelia  
burgdorferi  

Beten  van  
geïnfecteerde  
teken  

Teken     Erythema  
migrans,  
vermoeidheid,  
koorts,  hoofdpijn    

Niet  
gerapporteerd  	  

Ehrlichia  sp.   Beten  van  
geïnfecteerde  
teken  

Geïnfecteerde  teken  
(gedragen  door  
geïnfecteerde  
dieren)    

Koorts,  hoofdpijn,  
myalgie,  anemie,  
leukopenie,  
trombocytopenie  

Is  mogelijk  

Mycobacteriu
m  marinum  

Contact  met  
besmet  water  
met  een  
huidbeschadigin
g  

Vissen  (aquaria)   Gelokaliseerd  
granuloom  en  
huidaandoeninge
n  

  

  
2.4.3.2  Virussen  
In  deze  subparagraaf  is  een  selectie  gemaakt  van  de  meest  relevante  en  risicovolle  virussen  die  men  
mogelijk  kan  aantreffen  binnen  de  ouderenzorg.  Tevens  zijn  bekende  virusinfecties,  waarvan  
verwacht  wordt  dat  deze  in  de  toekomst  een  groter  risico  gaan  vormen  opgenomen.  De  volgende  
virussen  worden  toegelicht:  influenza  A  virussen,  hantavirussen,  rotavirussen,  cowpox  virus  en  
Rabiës.  In  tabel  4.4  staan  in  het  kort  de  virussen  beschreven  die  hieronder  uitgebreider  worden  
toegelicht.    
  
Influenza  A  virus  
Verschillende  pandemieën  in  de  afgelopen  eeuw  zijn  veroorzaakt  door  een  vorm  van  influenza  A  
virussen.  De  meest  recente  influenza  A  pandemieën  zijn  de  varkensgriepuitbraak  in  2009  en  de  
vogelpestuitbraak  in  2005.  Deze  uitbraken  zijn  in  de  meeste  gevallen  veroorzaakt  door    
influenzavirussen  die  genen  hebben  overgenomen  van  aviaire  influenzavirussen  door  middel  van  
genetische  recombinatie,  of  bestaan  uit  enkel  aviaire  influenzavirussen.  Genetische  recombinatie  of  
gen-‐overdracht  tussen  verschillende  soorten  influenza  A  virussen  houdt  in  dat  er  nieuwe  soorten  
influenza  A  virussen  kunnen  ontstaan  uit  combinaties  van  menselijke  en  dierlijke  varianten.    
Virusvarianten  die  zijn  ontstaan  uit  een  combinatie  van  dierlijke  en  menselijke  virusvarianten  zijn  
direct  overdraagbaar  van  mens  op  mens  en  zijn  zeer  besmettelijk,  omdat  mensen  en  dieren  hiervoor  
geen  immuniteit  hebben  ontwikkeld.  De  meeste  influenza  A  virussen  zijn  niet  van  mens  op  mens  
overdraagbaar  [World  Health  Organization,  2013].  Voorbeelden  van  influenzavirussen  die  aviaire    
genen  hebben  overgenomen,  zijn  het  H2N2  influenzavirus  (Aziatische  griep)  en  het  H3N2  

griep)  is  een  
voorbeeld  van  een  geheel  aviair  virus  dat  van  vogels  op  mensen  overdraagbaar  is.  [Desselberger,  
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2009]  Naast  deze  subtypen  van  het  influenza  A  virus  zijn  er  meerdere  stammen  die  pathogeen  zijn  
voor  mensen  [Kalthoff,  2010].    
Aviaire  influenza  A  virussen  behoren  tot  één  familie,  de  Orthomyxovirussen.  Symptomen  van  deze  
familie  virussen  uiten  zich  meestal  in  het  respiratiestelsel  en  zijn  conjunctivitis,  longontsteking  en  
overige  griepverschijnselen.  [Kalthoff,  2010]  Longontsteking  staat  met  ruim  5000  gevallen  per  jaar  op  
nummer  zeven  op  de  lijst  van  doodsoorzaken  bij  ouderen  van  boven  de  65  jaar,  maar  lang  niet  al  
deze  gevallen  zijn  toe  te  schrijven  aan  influenza  [Vliet,  2012].  
Hoewel  men  ervan  uitging  dat  voornamelijk  wilde  vogels  en  pluimvee  het  reservoir  vormden  voor  de  
influenza  A  virussen,  kunnen  ook  kleine  en  grote  zangvogels  voor  influenza  A  subtype  H5N2  een  
reservoir  vormen  [Hawkins,  2006].  Influenza  A  subtype  H5N2  wordt  geassocieerd  met  het  besmetten  
van  mensen  [Ogata,  2008].  Uit  onderzoek  is  gebleken  dat  ook  katten  en  honden  een  rol  kunnen  
spelen  in  de  overdracht  tussen  verschillende  diersoorten  van  verschillende  influenza  A  virussen.  
[Campagnolo,  2011;  Song,  2008;  Leshnik,  2007]  
  
Hantavirussen  
Hantavirussen  behoren  tot  de  familie  Bunyaviridae  en  worden  verspreid  door  middel  van  aerosolen  
die  ontstaan  uit  de  ontlasting  van  knaagdieren.  Hantavirussen  worden  geacht  verantwoordelijk  te  
zijn  voor  uitbraken  van  Haemorragische  koorts  en  Renaal  syndroom.  [Desselberg,  2009]  In  Nederland  
en  omringende  landen  komt  enkel  het  puumalavirus  voor,  een  subfamilie  van  het  hantavirus.  De  
Myodes  glareolus  (rosse  woelmuis)  dient  in  Nederland  als  het  voornaamste  reservoir  voor  deze  
subfamilie  [RIVM,  2013].  In  een  onderzoek  uit  1995  is  aangetoond  dat  0,4%  van  de  boeren  in  
Nederland  besmet  is  geweest  met  het  puumalavirus.  Dit  werd  aangetoond  door  aanwezigheid  van  
hantavirus-‐specifieke  antistoffen  in  hun  bloed.  [Groen,  1995]  
Overdracht  van  een  hantavirus  van  mens  op  mens  wordt  als  zeer  zeldzaam  beschouwd  [Schmaljohn,  
1997].    
  
Rotavirussen  
Rotavirussen  komen  wereldwijd  voor  bij  vele  soorten  wilde  en  gefokte  dieren.  [Maclachlan,  2010]  
Rotavirussen  worden  vanwege  verschillende  antigene  eigenschappen  opgedeeld  in  zeven  
serogroepen,  groep  A  tot  en  met  G  [LCI,  2013].  Van  de  zeven  serogroepen  zijn  virussen  behorende  
tot  groep  A  verantwoordelijk  voor  de  meeste  infecties  bij  mensen  [Martella,  2010].  
Virussen  behorende  tot  serogroep  A  kunnen  infecties  en  gastro-‐enteritis  veroorzaken  Ook  enkele  
rotavirussen  die  niet  behoren  tot  groep  A  kunnen  besmettelijk  zijn  voor  mensen.  In  tegenstelling  tot  
wat  men  vroeger  veronderstelde,  is  overdracht  van  het  rotavirus  niet  diersoortspecifiek.    
Tijdens  experimenteel  onderzoek  is  bewezen  dat  overdracht  van  het  rotavirus  tussen  dier  en  mens  
mogelijk  is.  [Cook,  2004]  
Genoverdracht  tussen  verschillende  soorten  rotavirussen  is  niet  uitgesloten.  Dit  houdt  in  dat  er  
nieuwe  soorten  rotavirussen  kunnen  ontstaan  uit  combinaties  van  menselijke  en  dierlijke  rotavirus-‐  
varianten.  Dit  kan  zeer  problematisch  zijn,  omdat  mensen  en  dieren  dan  geen  immuniteit  hebben  
ontwikkeld  voor  deze  nieuwe  variant  en  kwetsbaar  zullen  zijn.  [Wijck  v.,  2004]  
Engleberg  beschreef  de  analyse  van  poliklinische  patiëntbezoeken  voor  darmklachten  en  diarree  bij  

  was  in  deze  situaties  verantwoordelijk  
voor  een  groot  deel  van  de  sterfgevallen.  Hierbij  werden  honden  in  verband  gebracht  met  de  
besmettingen.  Honden  werden  hierbij  niet  als  reservoir  maar  als  vector  beschouwd.  [Engleberg,  
1982]  In  Nederland  zijn  van  1994  tot  2005  in  totaal  6.707  ontlastingmonsters  van  941  
buikgriepuitbraken  onderzocht,  in  een  onderzoek  naar  de  rol  van  virussen  in  uitbraken  van  acute  
gastro-‐enteritis.  Het  onderzoek  wees  uit  dat  46  (5%)  van  de  941  buikgriepuitbraken  werd  veroorzaakt  
door  rotavirussen.  [Svraka,  2007]  
Transmissie  van  het  rotavirus  verloopt  hoofdzakelijk  faecaal-‐oraal,  door  middel  van  zowel  het  
inslikken  van  micro-‐organismen  als  het  inademen  van  aerosolen.  Na  besmetting  is  de  persoon  
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gemiddeld  acht  dagen  besmettelijk  voor  zijn  omgeving.  Deze  periode  kan  echter  afwijken  naarmate  
de  leeftijd  toeneemt  of  wanneer  men  lijdt  aan  immunodeficiëntie.  Rotavirussen  zijn  zeer  
besmettelijk  door  meerdere  factoren:  de  stabiliteit  van  het  virus,  de  hoeveelheid  virus  die  vrijkomt  
bij  excretie,  de  snelheid  waarmee  de  virussen  verspreiden  en  kunnen  muteren.  Tevens  zijn  dieren  
vaak  asymptomatische  dragers  en  is  een  diagnose  zeer  moeilijk  te  stellen.  Hoewel  de  kans  klein  is  dat  
men  door  een  dier  besmet  raakt  met  het  rotavirus,  is  het  risico  wel  aanwezig.  In  
ouderenzorginstellingen  leeft  men  vaak  met  een  grotere  populatie  op  een  klein  gebied.  Deze  hoge  
bezetting,  in  combinatie  met  het  feit  dat  overdracht  tussen  dier  en  mens  wel  degelijk  mogelijk  is  en  
het  vermogen  van  de  rotavirussen  om  te  kunnen  muteren,  maken  dat  het  rotavirus  wel  een  
aandachtspunt  moet  zijn  binnen  de  ouderenzorg.  [RIVM,  z.j.]  
  
Cowpox  of  koepokken  
Cowpox  is  een  infectie  die  veroorzaakt  wordt  door  het  cowpox  virus  en  komt  alleen  voor  in  Europa.  
De  infectiebron  is  vaker  de  huiskat  dan  de  koe,  anders  dan  de  naam  van  het  virus  zegt.  De  reservoirs  
van  het  virus  zijn  wilde  knaagdieren.  Huiskatten  kunnen  worden  geïnfecteerd  door  muizen  en  ratten.  
[Grade,  1994]  De  kat  wordt  meestal  via  huidbeschadigingen  geïnfecteerd  door  de  knaagdieren.  
[Kerre,  2005].  Besmetting  bij  mensen  verloopt  via  direct  contact  met  een  geïnfecteerde  kat  waarbij  
het  cowpox  virus  in  een  bijtwond  of  al  bestaande  huidbeschadiging  binnenkomt.  Besmetting  van  
mens  op  mens  komt  niet  voor.  [Burton,  1994]  
Een  infectie  met  cowpox  blijft  normaal  gelokaliseerd  op  de  plaats  van  inoculatie,  hoewel  in  enkele  
gevallen  een  lymfatische  verspreiding  in  het  lichaam  plaatsvind  [Baxby,  1994;  Pelkonen,  2003;  
Honlinger,  2005]  .  Na  besmetting  kunnen  de  volgende  symptomen  voorkomen:  laesies  en  
meervoudige  laesies.  Bij  meervoudige  laesies  ondervind  men  ook  vaak  last  van  opgezette  
lymfeklieren,  malaise  en  koorts.  Een  infectie  met  het  cowpox  virus  kan  bij  mensen  met  atopische  
dermatitis  of  een  immunosupressie  fataal  verlopen.  [Grade,  1994]  
Tot  op  heden  zijn  er  minder  dan  150  gevallen  met  het  cowpox  virus  gerapporteerd  [Baxby,  1994;  
Amer,  2001].  

Rabiës  of  hondsdolheid  
Rabiës  wordt  veroorzaakt  door  het  lyssavirus  type  1,  dat  behoort  tot  de  familie  van  Rhabdoviridae.  
Jaarlijks  sterven  er  wereldwijd  55.000  mensen  aan  rabiës.  In  Nederland  is  het  rabiësvirus  echter  
geëlimineerd  en  Nederland  heeft  sinds  1923  een  rabiësvrije  status.  Enkel  de  vleermuizen  Eptesicus  
serotinus  (laatvlieger)  en  de  Myotis  dasycneme  (meervleermuis)  vormen  in  Nederland  een  
rabiësreservoir.  [RIVM,  2013]  Daarnaast  vormen  geïmporteerde  honden  en  katten  die  mogelijk  
besmet  zijn  een  risico.  In  tegenstelling  tot  wat  algemeen  geloofd  wordt,  zijn  niet  enkel  vleermuizen,  
honden  en  katten  reservoirs  voor  dit  virus,  maar  kunnen  alle  carnivoren  besmet  raken  met  dit  virus  
en  het  verspreiden.  Transmissie  van  het  lyssavirus  verloopt  door  middel  van  overdracht  van  
pathogene  micro-‐organismen  die  vanuit  het  speeksel  in  een  bijtwond  of  al  bestaande  
huidbeschadiging  komen.  Eén  van  de  eerste  symptomen  van  rabiës  is  neuropatische  pijn  om  en  nabij  
de  wond,  vaak  snel  gevolgd  door  encephalomyeloradiculitis.  Dit  laatste  kan  zich  op  meerdere  
manieren  manifesteren,  waarbij  razernij  en  depressie  de  meest  voorkomende  gedragingen  zijn  die  
een  besmet  persoon  kan  vertonen.  [RIVM,  2013]  

Op  15  februari  2012  werd  bij  een  pup  in  Amsterdam  rabiës  geconstateerd.  De  acht  weken  oude  pup  
was  op  28  januari  in  Marokko  aangeschaft  en  bleek  later  in  Nederland  besmet  te  zijn  met  rabiës.  
Vervolgens  is  er  een  contactonderzoek  uitgevoerd  door  de  NVWA,  het  RIVM  en  GGD  Amsterdam  en  
zijn  er  in  totaal  45  mensen  behandeld,  twee  katten  geëuthanaseerd  en  één  hond  die  in  2010  was  
gevaccineerd  werd  behandeld  voor  rabiës.  [Bleker,  2012]  In  juni  2013  is  in  Spanje  het  rabiësvirus  
vastgesteld.  Vanwege  de  komende  vakanties  kan  dit  een  risico  vormen  voor  vakantiegangers  die  hun  
huisdieren  meenemen  en  daarna  terugkeren  met  een  mogelijk  besmet  huisdier.  [NVWA,  2013]    
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Naast  de  bovengenoemde  virussen  zijn  er  meerdere  zoönotische  virussen  die  mogelijk  voor  kunnen  
komen  in  de  ouderenzorgsector.  Virussen  zoals  adenovirus,  astovirus,  calicivirus,  enterovirus,    
hepatovirus,  en  parvovirus  kunnen  overgedragen  worden  via  faecaal-‐orale  transmissie.  Het  is  
vanwege  deze  reden  dat  deze  virussen  als  potentieel  risico  gezien  kunnen  worden.    
  
Tabel  4.4:  Enkele  zoönotische  virussen  van  gezelschapsdieren  
[Heul,  2012]  

Virus     Transmissie  
Gastheer/  
reservoir    

Symptomen  
Transmissie  
van  mens  op  
mens  

Influenza  A  
virus    

Faecaal-‐oraal  
(direct  en  indirect),  
aerosolen  

Vogels   Respiratiestoornissen     Niet  
gerapporteerd  

Hantavirus   Aerosolen   Knaagdieren   Hemorragische  koorts  met  
renaal  syndroom    

Zeldzaam  

Rotavirus   Faecaal-‐oraal  
(direct  en  indirect),  
aerosolen  

Verschillende  
diersoorten  

Gastro-‐enteritis   Ja,  zeer  
besmettelijk  

Cowpox  
virus  

Direct  contact   Wilde  
knaagdieren  
en  katten  

Laesies,  meervoudige  
laesies,  opgezette  
lymfeklieren,  malaise  en  
koorts  

  

Niet  
gerapporteerd  

Rabiësvirus     Speeksel,  bijt  
wonden  en  direct  
contact  met  
slijmvliesweefsels  

Carnivoren     Neuropathische  pijn  bij  
wond  en  
encephalomyeloradiculitis  
(woedend  of  paralytisch)  

Ja,  wanneer  
gebeten  door  
een  besmet  
persoon  

  
  
2.4.3.3  Overige  pathogene  micro-‐organismen  
Niet  alleen  bacteriën  en  virussen  kunnen  problemen  veroorzaken;  ook  schimmels,  endoparasieten  en  
ectoparasieten  en  kunnen  infecties  veroorzaken.  In  de  volgende  subparagraaf  zullen  de  infecties  
veroorzaakt  door  deze  pathogenen  die  een  mogelijk  risico  vormen  voor  de  ouderenzorg  worden  
behandeld.  
  
Endoparasieten    
Enkele  infecties  bij  huisdieren,  waaronder  Toxocariasis,  worden  veroorzaakt  door  wormen.  
Besmetting  met  deze  infectie  begint  bij  dieren  met  het  opnemen  van  eieren  van  de  
rondwormsoorten  Toxocara  canis  (honden)  en  Toxocara  cati  (katten).  De  opgenomen  infectieuze  
eieren  kunnen  zich  in  het  lichaam  van  het  huisdier  verder  ontwikkelen.  De  volwassen  wormen  leven  
in  het  spijsverteringskanaal.  De  vrouwelijke  wormen  kunnen  200.000  eieren  per  dag  produceren.  
Deze  eieren  verlaten  vervolgens  het  lichaam  van  het  dier  via  de  feces.  Voordat  de  eieren  infectieus  
zijn  moeten  deze  in  het  milieu  buiten  het  lichaam  kunnen  rijpen.  [Tan,  1997;  Magnaval,  2001;  
Glickman,  1981]  Besmetting  van  mensen  verloopt  via  het  opnemen  van  pathogeen  materiaal  uit  de  
faeces  van  besmette  dieren.  Infectie  met  Toxocara  spp.  kan  zowel  cutaan  in  het  huidoppervlak,  ook  
wel  cutane  larva  migrans  genoemd,  als  in  organen  en  spierweefsel,  viscerale  larva  migrans,  
voorkomen.  Bij  viscerale  larva  migrans  kunnen  de  larven  meerdere  jaren  overleven  in  het  lichaam  
van  de  gastheer.  [Melker,  1995]  Symptomen  van  een  besmetting  zijn  niet  altijd  op  te  merken.  
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Wanneer  men  wel  duidelijke  symptomen  vertoont,  kan  dit  zich  uiten  in  misselijkheid,  buikpijn,  
hoesten,  spier-‐  en  gewrichtspijn,  overgeven  en  huiduitslag.  Daarnaast  kunnen  de  larven  tot  een  
infectie  in  het  oog  leiden,  waarbij  er  schade  kan  ontwikkelen  aan  het  gezichtsveld.  [LICG,  2013]    
Toxocariasis  is  wereldwijd  sterk  verspreid  [Noortgate,  2011].  In  Nederland  zijn  er  bij  5-‐10%  van  de  
kinderen  antistoffen  tegen  Toxocara  aangetoond.  Bij  volwassenen  stijgt  dit  percentage.  Bij  ouderen  
is  aangetoond  dat  meer  dan  25%  van  de  mensen  antistoffen  tegen  Toxocara  in  het  lichaam  heeft.  
[Kortbeek,  1995]  
  
Toxoplasmose  wordt  veroorzaakt  door  een  protist,  genaamd  Toxoplasma  gondii  en  is  één  van  de  
meest  voorkomende  parasitaire  zoönosen  in  Nederland  en  in  de  rest  van  de  wereld  [Maassen,  2012].  
Katten  zijn  zowel  de  eindgastheer  als  intermediaire  gastheer  voor  deze  protist.  Daarnaast  
functioneren  ook  andere  zoogdieren  als  intermediaire  gastheer.  Deze  protist  wordt  verspreid  door  
middel  van  faecaal-‐orale  transmissie  en  heeft  een  incubatieperiode  van  tien  tot  23  dagen.  [Tan,  
1997;  LCI,  2009]  Besmetting  kan  leiden  tot  een  variatie  aan  mogelijke  symptomen.  In  de  meerderheid  
van  de  cases  verloopt  de  besmetting  in  eerste  instantie  asymptomatisch.  [Maassen,  2012]  
Symptomen  die  kunnen  optreden  na  een  besmetting,  zijn  koorts,  malaise,  lymfadenopathie,  
vergroting  van  de  lever  of  milt,  infectie  van  het  oog  en  huiduitslag.  [Tan,  1997]  Na  een  infectie  met  
Toxoplasma  gondii  wordt  de  ziekte  latent  levenslang  meegedragen.  [Cook,  2000]  In  tabel  4.5  is  te  
zien  dat  er  in  2010  nog  enkele  geiten  positief  getest  zijn  op  Toxoplasmose.  In  2011  waren  dit  er  nul  
en  waren  enkel  negen  honden  en  twee  katten  positief  getest  op  Toxoplasmose.  [Maassen,  2012]  
Tevens  is  de  mens  niet  direct  infectieus  voor  zijn  omgeving,  alleen  door  middel  van  transplantatie  
met  geïnfecteerde  organen  kan  besmetting  plaatsvinden  [RIVM,  2009].  In  het  geval  van  
immunodeficiëntie  kunnen  de  symptomen  erger  zijn  dan  bij  een  gezond  immuunsysteem.  
Besmetting  kan  hierbij  leiden  tot  ernstige  complicaties  en  kan  dodelijk  zijn.  [RIVM,  2007]    
  
  
  

1  Gegevens  RIVM,  op  basis  van  steekproef-‐serologie  
2  Gegevens  GD,  uitslagen  op  geaborteerde  vruchten  
3  Gegevens  VMDC,  op  basis  van  patiënten  diagnostiek  (IgM-‐serologie)  
  
Een  infectie  met  Giardia  verloopt  faecaal-‐oraal  en  kan  diarree  veroorzaken.  Giardia  wordt  gedragen  
door  meerdere  diersoorten,  waaronder  honden  en  katten  en  kan  giardiasis  veroorzaken,  een  infectie  
aan  de  dunne  darm.  [CDC,  2011]  Na  een  gemiddelde  incubatieperiode  van  14  dagen  kan  men,  

Diersoort  
Positief/  totaal  getest  monsters  (%  positief)  

2006   2007   2008   2009   2010   2011  
Runderen   505/1.793  

(28,2%)1  
424/1.027  
(41,3%)1  

0/3.469  
(0%)2  

0/2648    
(0%)2  

0/2796    
(0%)2  

-‐  

Geiten   -‐   -‐   9/310  
(2,9%)2  

1/302  
(0,003%)2  

4/403  
(1,0%)2  

-‐  

Schapen1   -‐   -‐   320/1.179  
(27,1%)  

64/183  
(35,0%)  

-‐   -‐  

Schapen2   -‐   -‐   7/685  
(1,0%)  

10/502  
(2%)  

0/206    
(0%)  

-‐  

Honden   -‐   -‐   -‐   -‐   -‐   9/77    
(12%)3  

katten     -‐   -‐   -‐   -‐   91/450  
(18,2%)2  

2/23    
(9%)3  

Tabel  4.5:  Toxoplasma  in  dieren    
[Maassen,  2012]  
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wanneer  de  ziekte  niet  asymptomatisch  verloopt,  de  eerste  symptomen  waarnemen  [Jokipii,  1977;  
Danciger,  1975].  Bij  besmettingen  worden  veelal  asymptomatisch  gevallen  beschreven.  Bij  een  
symptomatisch  verloop  van  de  ziekte  kan  de  persoon  diarreeklachten,  buikkrampen,  misselijkheid,  
gasvorming  en  vettige  stinkende  ontlasting  hebben.  Regelmatig  worden  de  symptomatische  en  
asymptomatische  periodes  afgewisseld.  [Markell,  1999]    
Giardiasis  bij  mensen  wordt  meestal  veroorzaak  door  de  soort  A  of  B  en  honden  en  katten  worden  
hoofdzakelijk  besmet  met  de  soorten  C  en  D.  Hierdoor  is  het  nog  onduidelijk  of  de  aanwezigheid  van  
honden  en  katten  een  verhoogd  risico  vormt  op  besmetting  met  Giardia  bij  het  houden  van  of  
gebruik  van  gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg.  [Ballweber,  2010]  De  voornaamste  
transmissieroute  in  Nederland  blijkt  overdracht  van  mens  op  mens  te  zijn  [Mank,  1997].  De  
incidentie  van  Giardia  is  seizoensgebonden.  Voornamelijk  in  de  maanden  augustus,  september  en  
oktober  wordt  er  een  verhoogd  aantal  besmettingen  gezien  [Mank,  2000].  Uit  een  onderzoek  naar  
patiënten  met  diarreeklachten  en/of  gastro-‐enteritis  bleek  twee  tot  14%  besmet  te  zijn  geweest  met  
Giardia.  [Mank,  1997;  Wit,  2001]  
  
Ectoparasieten  
Ectoparasieten  kunnen  uitwendig  en  in  het  oppervlakkige  deel  van  de  huid  van  mens  en  dier  leven  en  
een  infectie  veroorzaken.  Mijten  zijn  ectoparasieten,  die  scabiës  (schurft)  veroorzaken.  [Tan,  1997]  
Honden  en  katten  kunnen  twee  soorten  mijten  overdragen  op  mensen:  scabiës  en  Cheyletiella.  
Scabiës  wordt  veroorzaakt  door  de  mijt  Sarcoptes  scabiei  en  kan  opgelopen  worden  door  nauw  
contact  met  een  drager  van  deze  mijt.  Symptomen  van  deze  infectie  beperken  zich  voornamelijk  tot  
hevige  jeuk  door  een  allergische  reactie  op  de  uitwerpselen  en  eitjes  die  de  mijt  onder  de  huid  
achterlaat.  De  ernst  van  deze  jeuk  neemt  toe  naarmate  de  infectie  aanhoudt.  [Kennissysteem  
infectieziekten  en  arbeid,  2011]  Wanneer  een  allergische  reactie  ontstaat  kan  er  ook  vesikels  
(blaasjes)  of  eczeemachtige  uitslag  ontstaan.  [RIVM,  2013]  
  
Infectie  met  Cheyletiella  sp.  kan  opgelopen  worden  door  direct  contact  te  hebben  met  geïnfecteerde  
katten  en  honden.  [Tan,  1997]  
Naast  mijten  vormen  ook  vlooien  een  bron  van  besmetting.  Zoals  in  subparagraaf  2.4.3.1.  

  al  is  vermeld,  wordt  Bartonella  henselae,  de  veroorzaker  van  kattenkrabziekte,  tevens  
verspreid  door  vlooien.  Vlooiensoorten  zoals  Ctenocephalides  canis  en  C.  felis  dragen  bij  aan  het  
overdragen  van  pathogenen.  Daarnaast  veroorzaakt  de  beet  van  een  vlo  vaak  irritatie  en  jeukende  
laesies.  [Tan,  1997]    
  
Schimmelinfecties  
Schimmelinfecties  komen  wereldwijd  voor.  Bekende  infecties  zijn;  Tinea  capitis,  Tinea  pedis  en  Tinea  
cruris.  Een  T.  capitis  schimmelinfectie  uit  zich  op  het  hoofd  van  de  besmet  persoon.  [LCI,  2013]  T.  
pedis  is  een  schimmelinfectie  op  de  voeten  voorkomt,  zoals  zwemmerseczeem  [CDC,  2013].  T.  cruris  
komt  voor  op  de  huid  van  de  genitaliën.  De  schimmels  worden  overgebracht  door  middel  van  sporen.  
Microsporum  canis  wordt  binnen  Europa  beschouwd  als  de  belangrijkste  verwekker  van  T.  capitis  en  
T.  pedis  en  wordt  verspreidt  door  honden  en  katten.  T.  capitis  kan  tevens  veroorzaakt  worden  door  
T.  mentagrophytes  (Knaagdieren),  T.  verrucosu  (koeien)  en  T.  equinum  (paarden).  Een  T.  cruris  
schimmelinfectie  wordt  veroorzaakt  door  Trichophyton  spp.  

Naast  M.  canis  zijn  er  ook  andere  verwekkers  van  T.  capitis  en  T.  pedis  die  niet  zoöfiel  zijn  en  niet  van  
dier  op  mens  worden  overgedragen,  maar  via  andere  transmissieroutes.  Echter  hebben  zoöfiele  
schimmels  een  sterker  inflammatoir  karakter  dan  andere  soorten.  Jaarlijks  komen  ongeveer  30  op  de  
1.000  mensen  voor  een  consult  bij  de  huisarts  met  schimmelgerelateerde  kwalen.  Slechts  een  deel  
hiervan  is  T.  capitis.  [LCI,  2013]    
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In  tabel  4.6  is  een  overzicht  weergegeven  van  de  bovengenoemde  pathogene  micro-‐organismen.  
Cutane  of  viscerale  larva  migrans  
  
Tabel  4.6:  Overige  pathogene  micro-‐organismen    
[Heul,  2013]  

Organisme   Transmissie   Gastheer/reservoir   Symptomen  
Ehrlichia  sp.*	   Beten  van  

geïnfecteerde  
teken  

Geïnfecteerde  teken  
(gedragen  door  
geïnfecteerde  dieren)  	  

Koorts,  hoofdpijn,  
myalgie,  anemie,  
leukopenie,  
trombocytopenie  

Toxocara  sp.     Faecaal-‐oraal	   Honden,  katten     Viscerale  larva  
migrans    

   	        

   	        

Toxoplasma  gondii     Faecaal-‐oraal    
Via  de  voeding  
(rauw  vlees)  

Katten   Lymfadenopathie,  
koorts,  malaise,  
infectie  van  het  oog,  
vergroting  van  de  
lever  of  milt,  
huiduitslag,  
congenitale  
toxoplasmose  

Giardia  duodenalis  of  
Giardia  intestinalis  

Faecaal-‐oraal   Verschillende  diersoorten   Diarree  

Mijten  (Sarcoptes  scabiei,  
Cheyletiella  spp.)  

Nauw  contact  
met  besmette  
dieren  

Honden,  katten   Huidafwijkingen  

Vlooien  (Ctenocephalides  
canis  en  C.  felis)  

Nauw  contact  
met  besmette  
dieren  

Honden,  katten   Huidafwijkingen,  
symptomen  
veroorzaakt  door  
overgebrachte  
ziekten  

Schimmel  infecties  
(Microsporum  canis,  
Trichophyton  sp.)  

Nauw  contact  
met  besmette  
dieren  

Verschillende  diersoorten   Afhankelijk  van  de  
diersoort,  
huidafwijkingen  

  
In  bijlage  3  staat  weergegeven  wat  de  kans  is  dat  een  ziekte  geïntroduceerd  of  aanwezig  is  in  
Nederland.  Te  zien  is  dat  het  merendeel  van  de  bovengenoemde  zoönosen  en  pathogenen  in  
Nederland  voorkomt,  alleen  de  volgende  zoönosen  komen  niet  in  Nederland  voor:  Influenza  A  virus  
en  Lyssavirus.  Het  is  echter  wel  mogelijk  dat  deze  ge(her)introduceerd  worden  in  Nederland.  
[Emerging  Zoonoses  Information  and  Priority  systems,  2013]    
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2.4.3.4  Staat  van  zoönosen  
Bij  besmetting  met  enkele  van  de  in  subparagraaf  2.4.3  benoemde  zoönosen  is  melding  of  aangifte  
verplicht.  Zowel  artsen  als  dierenartsen  zijn  verplicht  deze  besmettingen  te  melden.  Men  maakt  
hierbij  onderscheid  tussen  de  aangifte-‐  en  meldingsplichtige  ziektes.    

Meldingen  moeten  worden  gedaan  bij  een  verdenking  of  bevestiging  van  een  zoönose  binnen  een  
bepaalde  termijn.  Aangifteplichtige  ziektes  zijn  ziektes  die  een  groot  risico  vormen  voor  de  
Nederlandse  maatschappij  en/of  agrarische  sector  en  waarbij  het  van  belang  is  
bestrijdingsmaatregelen  op  korte  en/of  lange  termijn  te  ondernemen.    

De  aangifte-‐  en  meldingsplichtige  ziektes  zijn  opgenomen  in  meerdere  regelgevingen:  de  Wet  
Publieke  Gezondheid  (WPG)  en  de  Gezondheids-‐  en  Welzijnswet  voor  Dieren  (GWWD).  [Maassen,  
2012]  De  GWWD  wordt  vanaf  1  januari  2013  vervangen  door  de  nieuwe  Wet  Dieren  [Rijksoverheid,  
2013].  Op  basis  van  de  WPG  zijn  artsen  wettelijk  verplicht  infectieziekten  te  melden  bij  de  GGD  
(Gemeentelijke  Gezondheidsdienst).  Dierenartsen  zijn  vanuit  de  GWWD  wettelijk  verplicht  
incidenten  te  melden  bij  de  Nederlandse  Voedsel-‐  en  Warenautoriteit  (NVWA).  

Niet  alleen  dierenartsen  en  artsen  zijn  verplicht  meldingen  te  doen,  ook  betrokkenen  zoals  
ondernemers,  dierhouders  en  laboratoria  zijn  dit  verplicht,  afhankelijk  van  de  wettelijke  bepalingen.  
Een  zoönose  zoals  Rabiës  is  bijvoorbeeld  een  aangifteplichtige  ziekte,  wettelijk  vastgelegd  in  de  
GWWD.  Salmonellose,  Campylobacteriose  en  Echinococcose  zijn  meldingsplichtige  ziektes.  In  tabel  
4.7  staan  meerdere  infectieziektes  weergegeven,  waarbij  wordt  aangegeven  of  deze  aangifte-‐  of  
meldingsplichtig  zijn.  [Maassen,  2012]  

Tabel  4.7:  Aangifte-‐  en  melding  plichtige  ziektes    
[Maassen,  2012]  

Zoönose   GWWDa   WPGb   SvZ  2011*  
Anthrax       C      nee,  komt  niet/nauwelijks  voor  in  Nederland    

Aviaire  influenza     D      ja  
Botulisme     -‐      ja    
Brucellose       C      ja    
BSE/TSE/(v)CJD       C      ja,  BSE    
Kwade  droes  (B.mallei)       C   -‐   ja  
Campylobacteriose**       E      ja    
Echinococcose       E   -‐   ja  
Voedselinfectie  (cluster)     -‐      ja    
Hantavirus     -‐      ja    
Leptospirose       F      ja    
Listeriose       E      ja    
Monkey  pox        -‐   nee,  exotische  dierziekte    
Methicillin-‐resistant  
Staphylococcus  aureus  
(community  cluster)  
  

-‐      nee,  zoönotische  overdracht  van  
(veegerelateerde-‐)  MRSA  is  niet  
aangifteplichtig.  Opgenomen  in  'Uitgelicht'  

Newcastle  disease       D   -‐   ja  
Psittacose       G        ja  
Q-‐koorts       C        ja  
Rabiës       C        ja  
Rift  Valley  Fever       C     -‐     nee,  exotische  dierziekte  
SARS     -‐        nee,  komt  niet/nauwelijk  voor  in  Nederland  
Salmonellose**       E        ja  
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SIV        -‐     nee,  exotische  dierziekte  
STEC   -‐        ja  
Toxoplasmose       E     -‐     ja  
Trichinellose       C        ja  
Tuberculose       H        ja  
Tularemie       C   -‐     ja  
Virale  haemorrhagische  
koorts    

      nee,  exotische  dierziekte  

Virale  
paardenencefalomyelitis  (oa  
West  Nijlkoorts)    

  C      ja,  West  Nijlkoorts  

Yersiniose       E        ja  
A  GWWD:  Gezondheids-‐  en  Welzijnswet  voor  Dieren    
B  WPG:  Wet  Publieke  Gezondheid    
C  Aangifteplichtig  (bestrijdingsplichtig)  dierziekten    
D  Aangifteplichtig  (bestrijdingsplichtig)  alleen  voor  hoog  pathogene  stammen  bij  pluimvee    
E  Meldingsplichtige  volgens  art.  100  (GWWD):  alleen  voor  dierenartsen    
F  Voor  de  GWWD:  Leptospirose  ten  gevolge  van  Leptospira  hardjo    
G  Niet  meldings-‐  en  aangifteplichtig  (bestrijdingsplichtige)  voor  pluimvee    
H  Tuberculose  ten  gevolge  van  Mycobacterium  tuberculosis  complex    
*    Opgenomen  in  Staat  van  zoönosen  2011    
**  Alleen  meldingsplichtig  indien  het  een  humaan  cluster  van  2  of  meer  gerelateerde  gevallen  betreft  met  een  oorsprong      
        in  consumptie  van  besmet  voedsel  of  drinkwater  
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2.4.3.5  Preventiemaatregelen  
De  kans  op  besmetting  met  een  zoönose  kan  op  verschillende  manieren  verkleind  worden.  In  
subparagraaf  2.4.1  zijn  verschillende  factoren  besproken  die  van  invloed  zijn  op  de  verspreiding  van  
zoönosen.  Factoren  die  hierbij  ter  sprake  zijn  gekomen  zijn:  het  pathogeen,  de  gastheer  of  het  
reservoir,  de  manier  van  transmissie  en  het  milieu.  Bepaalde  factoren  hiervan  kunnen  beïnvloed  
worden  door:  het  contact  met  dieren,  verzorging  van  de  huisdieren  en  de  ziekte  bij  mens  en  dier.  Om  
dit  te  bereiken  is  het  van  belang  om  preventieve  maatregelen  te  hanteren.  [Schantz,  1990]    

Contact  met  dieren  
Zoals  eerder  beschreven  staat,  kan  men  ziek  worden  door  gebeten  of  gekrabd  te  worden  door  
dieren,  door  direct  contact  met  dieren,  faecaal-‐  orale  transmissie,  indirect  contact  en  door  het  
inademen  van  aerosolen.  Men  kan  krab-‐  of  bijtwonden  voorkomen  op  meerdere  manieren.  De  eerste  
manier  is  om  contact  met  agressieve  dieren  te  vermijden.  Bij  contact  met  een  dier  is  het  van  belang  
dat  het  dier  zich  op  zijn  gemak  voelt.  Benadering  en  aanhalen  moet  kalm  en  rustig  verlopen.  Het  dier  
kan  anders  uit  angst  of  uit  verdediging  gaan  bijten  of  krabben.  Het  is  van  belang  dat  bij  contact  met  
dieren  en  in  het  bijzonder  contact  met  vreemde  dieren  de  lichaamstaal  van  het  dier  begrepen  wordt  
om  incidenten  te  voorkomen.  [Koningin  Sophia-‐Vereeniging,  2013]  
Na  contact  met  dieren  is  het  verstandig  de  handen  te  wassen  met  water  en  zeep.  Daarmee  worden  
eventuele  faecale  resten,  speeksel,  haren  en  andere  mogelijke  besmettelijke  materialen  op  de  
handen  verwijderd,  waardoor  de  kans  op  (faecaal-‐)  orale  transmissie  verkleind  wordt.  Daarnaast  is  
het  vermijden  van  contact  met  zoönose  besmette  dieren  en  het  bestrijden  van  ongedierte  (muizen  
en  ratten)  in  en  rondom  de  instellingen  van  belang  om  de  verspreiding  van  zoönosen  te  voorkomen.  
[RIVM,  2013]    

vervangen  van  echte  
dieren  door  robot-‐dieren,  zoals  genoemd  in  subparagraaf  2.2.
Cohen-‐Mansfield,  2004]  

Huisdieren  
Bij  preventie  van  zoönosen  is  het  van  belang  het  aantal  besmette  dieren  in  de  omgeving  te  
minimaliseren.  Bestrijden  van  parasieten  door  ontwormen,  ontvlooien  en  verwijderen  van  teken  is  
daarom  van  essentieel  belang.  Na  het  betreden  van  een  gebied  waar  mogelijk  veel  teken  voorkomen,  
is  het  verstandig  de  bewoner  en  het  dier  te  controleren  en  eventuele  teken  zo  spoedig  mogelijk  te  
verwijderen  (binnen  24  uur).  Voor  enkele  zoönosen  of  ziektes  die  bij  dieren  voor  kunnen  komen  zijn  
vaccins  ontwikkeld.  Hierdoor  bouwen  de  dieren  een  resistentie  op  tegen  deze  ziektes  en  zullen  bij  
infectie  minder  ziek  worden.  [RIVM,  2013]  De  omgeving  waar  het  dier  verblijft  (vissenkom,  vogelkooi,  
kattenbak  etc.)  dient  regelmatig  te  worden  schoongemaakt  om  gezondheidsproblemen  te  
voorkomen.  Goede  voeding  en  schoon  drinkwater  dragen  bij  aan  de  gezondheid  van  een  huisdier.  
Ook  handen  wassen  na  contact  met  dieren  is  een  manier  om  besmetting  met  zoönosen  te  
voorkomen.  [RIVM,  2013;  LICG,  2013]  

Ziekte  bij  dier  of  mens  
In  geval  van  ziekte  bij  een  bewoner  is  het  van  belang  een  huisarts  te  raadplegen  en  bij  verdenking  op  
een  zoönose  te  melden  dat  er  contact  geweest  is  met  dieren.  Bij  een  geval  van  ziekte  bij  een  huisdier  
is  de  dierenarts  de  aangewezen  persoon.  [RIVM,  2013]    

In  hoofdstuk  4   zijn  protocollen  en  richtlijnen  opgenomen  die  mogelijk  gebruikt  kunnen  
worden  in  ouderenzorginstellingen  om  zoönosen  te  voorkomen.  Deze  protocollen  zijn  opgesteld  
door  middel  van  het  hanteren  van  richtlijnen  vanuit  het  LICG  en  RIVM.  
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3.	  Resultaten	  
Voor  het  project  is  veldonderzoek  gedaan  om  erachter  te  komen  welke  dieren  toegelaten  en  gebruikt  
worden  in  ouderenzorginstellingen  en  wat  voor  richtlijnen  en  protocollen  worden  toegepast  bij  de  
aanwezigheid  van  dieren  op  het  gebied  van  veiligheid  en  hygiëne.  Hiervoor  zijn  enquêtes  en  
interviews  afgenomen  bij  ouderenzorginstellingen  en  zorgdierinstellingen.  Daarnaast  zijn  ook  
enquêtes  afgenomen  bij  bewoners  van  ouderenzorginstellingen  om  erachter  te  komen  wat  zij  vinden  
van  gezelschapsdieren  in  hun  zorginstelling.  De  bevindingen  van  het  uitgevoerde  onderzoek  worden  
in  dit  hoofdstuk  weergegeven.    

3.1  Materiaal  en  methoden  
  
3.1.1.  Instellingen  
Ouderenzorginstellingen  zijn  benaderd  om  mee  te  doen  aan  een  interview  over  het  toelaten  van  
dieren  in  hun  instelling.  Tevens  zijn  er  zorgdierinstellingen  benaderd  om  mee  te  werken  aan  een  
interview  over  hun  beleid  voor  hygiëne  en  veiligheid  en  verdere  informatie  betreffende  de  deelname  
met  hun  dieren  aan  activiteiten  in  ouderenzorginstellingen.  Naast  het  houden  van  interviews  is  ook  
een  enquête  afgenomen  bij  bewoners  van  zorginstellingen  met  betrekking  tot  het  houden  van  
dieren.    
  
Voor  dit  onderzoek  zijn  ouderenzorginstellingen  benaderd  in  Zeeland,  Noord-‐Brabant,  Zuid-‐Holland  
en  Utrecht.  De  benaderde  instellingen  zijn  geselecteerd  op  afstand  van  HAS  Hogeschool.  Door  
beperkte  tijd  en  reismogelijkheden  is  geen  mogelijkheid  geweest  om  heel  Nederland  mee  te  nemen  
in  het  onderzoek.  Alleen  ouderenzorginstellingen  die  dieren  toelaten  zijn  meegenomen  in  dit  
onderzoek.  De  vragen  werden  gesteld  door  middel  van  interviewvragen,  gesteld  aan  de  
locatiemanager  of  een  ander  personeelslid  van  de  betreffende  instelling.  De  vragenlijst  is  mondeling  
afgenomen.  Wanneer  een  instelling  geen  mogelijkheid  zag  om  een  mondeling  interview  te  houden,  
werd  de  vragenlijst  via  e-‐mail  verstuurd.    
De  zorgdierinstellingen  die  zijn  benaderd,  zijn  alleen  instellingen  die  speciaal  bij  ouderen  langsgaan  
met  dieren.  Deze  zorgdierinstellingen  zijn  verspreid  over  Nederland.  De  vragen  van  deze  interviews  
werden  eveneens  gesteld  door  middel  van  een  vragenlijst.  De  vragenlijst  werd  ook  mondeling  
afgenomen  en  wanneer  de  instelling  geen  mogelijkheid  zag  deel  te  nemen  aan  een  interview,  
werden  deze  per  e-‐mail  verstuurd.  
De  enquêtes  voor  de  bewoners  van  de  zorginstellingen  werden  achtergelaten  bij  personeel  van  de  
instelling,  zodat  zij  zelf  de  enquêtes  af  konden  nemen  bij  de  bewoners.  De  ingevulde  enquêtes  
werden  later  via  email  of  via  de  post  geretourneerd.  
  
3.1.2.  Interviews    
Ouderenzorg-‐  en  dierenzorginstellingen  
Bij  het  interview  voor  de  ouderenzorginstellingen  is  informatie  gevraagd  over  het  aantal  en  de  soort  
dieren  dat  binnen  wordt  gelaten,  het  beleid  dat  wordt  gevoerd  met  betrekking  tot  huisdieren  binnen  
de  instellingen,  protocollen  die  worden  gehanteerd  en  of  er  activiteiten  met  dieren  worden  
georganiseerd.  In  bijlage  4  zijn  de  interviewvragen  voor  de  ouderenzorginstellingen  opgenomen  
    
In  het  interview  voor  de  zorgdierinstellingen  is  informatie  gevraagd  over  het  aantal  en  de  soort  
activiteiten  die  gedaan  worden  met  dieren,  de  soorten  dieren  die  worden  gebruikt,  de  verzorging  van  
de  dieren,  vaccinaties,  ontwormen,  etc.  Tevens  werd  er  gevraagd  naar  beleid  of  protocollen  voor  
hygiëne  en  veiligheid.  In  bijlage  5  zijn  de  interviewvragen  voor  de  zorgdierinstellingen  weergegeven.  
In  totaal  zijn  tien  instellingen  benaderd.    
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3.1.3  Bewoners  
In  de  enquête  zijn  onder  andere  vragen  gesteld  over  huisdierbezit  en  huisdierbezoek,  zie  bijlage  6.  De  
informatie  uit  deze  enquête  is  gebruikt  om  een  overzicht  te  krijgen  van  de  huisdieren  die  het  meest  
worden  gehouden  door  ouderen,  hoeveel  ouderen  het  leuk  vinden  om  een  huisdier  om  zich  heen  te  
hebben  en  welke  dieren  de  voorkeur  hebben  om  door  ouderen  gehouden  te  worden.  
  
3.1.4.  Statistische  bewerking  
De  resultaten  van  de  enquêtes  zijn  geanalyseerd  met  behulp  van  IBM  SPSS  Statistics  21.  Voor  de  
resultaten  is  enkel  gebruik  gemaakt  van  beschrijvende  statistiek.  Andere  vormen  van  analyse  waren  
voor  dit  onderzoek  niet  relevant.  
  
3.2  Resultaten  
3.2.1  Instellingen  
Binnen  de  beschikbare  twintig  weken  van  dit  
afstudeeronderzoek  zijn  98  ouderenzorginstellingen  in  
Zeeland,  Noord-‐Brabant,  Zuid-‐Holland  en  Utrecht.  
Benaderd.  Deze  staan  weergegeven  in  figuur  5.  Met  rood  is  
aangegeven  welke  plaatsen  niet  mee  wilden  werken,  Met  
groen  is  aangegeven  welke  wel  mee  wilden  werken.    Van  
deze  98  instellingen  hebben  slechts  25  
ouderenzorginstellingen  daadwerkelijk  aan  het  onderzoek  
meegewerkt.  Hiervan  zijn  22  interviews  mondeling  
afgenomen;  drie  van  de  interviews  zijn  via  e-‐mail  gedaan.  
  
Voor  de  interviews  voor  de  zorgdierinstellingen  zijn  in  totaal  
tien  instellingen  benaderd.  Van  deze  tien  instellingen  
hebben  er  uiteindelijk  vier  instellingen  meegewerkt.  
Hiervan  zijn  er  twee  mondeling  en  twee  via  email  
afgenomen.    
  
Bij  de  25  instellingen  waar  interviews  zijn  afgenomen,  zijn  80  enquêtes  achtergelaten.  Hiervan  zijn  in  
totaal  65  enquêtes  ingevuld  en  geretourneerd.  Omdat  de  respondenten  de  keus  hadden  om  vragen  
open  te  laten  of  om  meerdere  antwoorden  bij  eenzelfde  vraag  te  geven,  is  N  niet  constant  voor  elke  
vraag.    
  
Van  de  informatie  verkregen  uit  de  interviews  is  per  vraag  een  samenvatting  gemaakt  van  de  
antwoorden.  De  enquêtes  zijn  geanalyseerd  in  SPSS.  De  resultaten  hiervan  staan  hieronder  
beschreven.  De  tabellen  gemaakt  in  SPSS  staan  vermeld  in  bijlage  7.  
  
3.2.2  Interviews  
In  het  eerste  onderdeel  worden  de  antwoorden  van  de  interviews  met  ouderenzorginstellingen  
weergegeven.  Vervolgens  worden  de  interviews  met  de  zorgdierinstellingen  besproken.  
  
Interview  ouderenzorginstellingen  

Op  welke  voorwaarden  mogen  bewoners  huisdieren  houden?    
Bij  alle  geinterviewde  ouderenzorgintsellingen  worden  dieren  toegelaten.  In  alle  instellingen  worden  
afspraken  gemaakt  betreffende  de  verzorging  van  het  dier.  Op  de  eerste  plaats  is  het  een  vereiste  
dat  de  bewoner,  familie  of  een  derde  garant  staat  voor  de  verzorging  van  het  huisdier.  Dit  houdt  in  
dat  de  bewoner  in  staat  moet  zijn  het  dier  zelfstandig  te  verzorgen  en  wanneer  dit  vanwege  
omstandigheden  zoals  ziekte,  ziekenhuisopname  of  sterfte  niet  meer  mogelijk  is,  moet  de  familie  of  

Figuur  5:  Benaderde  ouderenzorginstellingen  
  



  

Gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg   48  

een  derde  de  verzorging  van  het  huisdier  op  zich  nemen.  Huisdieren  mogen  geen  overlast  
veroorzaken  voor  de  andere  bewoners  en  moeten  vrij  zijn  van  ziekten.  Zorgvuldige  plaatsing  van  
bewoners  met  een  huisdier  is  van  belang  in  verband  met  allergieën  of  angst  van  medebewoners  en  
personeel.  Vooral  in  situaties  waar  meerdere  bewoners  een  woonruimte  delen  is  dit  van  belang.    
  
Is  het  toegestaan  voor  bezoekers  om  dieren  mee  op  visite  te  nemen?  Zo  ja,  welke?  Moeten  deze  
dieren  gevaccineerd/ontwormd  zijn?  
In  alle  zorginstellingen  is  het  toegestaan  voor  bezoekers  om  dieren  mee  op  visite  te  nemen.  De  
dieren  moeten  wel  onder  begeleiding  zijn  en  moeten  geen  overlast  bezorgen.  Vijf  instanties  gaven  
aan  dat  het  dier  ook  gehoorzaam  moet  zijn  en  er  verzorgd  uit  moet  zien.    

Bij  96%  van  de  instellingen  mogen  alle  soorten  huisdieren  op  bezoek  komen.  Wel  zijn  dit  
voornamelijk  de  meest  voorkomende  huisdieren  zoals  honden,  katten,  vogels  en  knaagdieren.  
Grotere  dieren  zoals  paarden  en  vee  zijn  over  het  algemeen  niet  welkom.  Eén  instelling  gaf  aan  geen  
amfibieën  en  reptielen  toe  te  laten.  De  dieren  die  mee  op  bezoek  komen  hoeven  bij  negentien  
locaties  niet  gevaccineerd  en/of  ontwormd  te  zijn.  Zes  instellingen  hebben  aangegeven  dat  dieren  
die  op  bezoek  komen  wel  gevaccineerd  en  ontwormd  moeten  zijn.  Er  wordt  echter  niet  gevraagd  aan  
de  bezoekers  of  hun  dier  daadwerkelijk  gevaccineerd  enontwormd  is.  

Worden  er  op  uw  locatie  activiteiten  georganiseerd  met  dieren?  Hoe  is  de  organisatie  van  de  
activiteiten  geregeld  en  welke  dieren  worden  er  gebruikt?  
Binnen  de  ouderenzorgsector  worden  verschillende  activiteiten  georganiseerd  waarbij  dieren  
betrokken  zijn.  Dit  varieert  van  activiteiten  zonder  dieren,  waar  enkel  informatie  wordt  gegeven  over  
dieren,  tot  activiteiten  met  dieren,  waarbij  de  ouderen  de  dieren  kunnen  aaien,  knuffelen  en  met  de  
dieren  kunnen  spelen  en  wandelen.  Dieren  die  gebruikt  worden  tijdens  activiteiten  zijn  onder  andere  
honden,  katten,  vogels,  kippen,  vissen,  knaagdieren,  konijnen,  paarden,  schapen  en  geiten.  Van  de  
25  geïnterviewde  instellingen  gaven  er  23  (92%)  aan  wel  eens  activiteiten  te  organiseren  met  dieren.  
Hiervan  gaf  de  meerderheid  aan  dit  voornamelijk  te  doen  rondom  feestdagen  zoals  dierendag  of  
Pasen.  Het  aantal  activiteiten  met  dieren  per  jaar  is  niet  bekend  doordat  personeel  of  vrijwilligers  
spontaan  met  dieren  een  middag  op  bezoek  komen.  Naast  de  spontane  bezoeken  wordt  een  deel  
van  de  activiteiten  georganiseerd  door  een  vaste  activiteitencommissie,  verenigingsleiders  of  
personeel.    
  
Alle  bewoners  mogen  deelnemen  aan  activiteiten.  Wel  wordt  er  rekening  gehouden  met  welke  
bewoners  mogelijk  minder  geschikt  zijn  voor  deelname.  Allergieën,  dementie  en  verminderde  
algemene  mentale  en  fysieke  gezondheid  kunnen  hierbij  een  rol  spelen.  Activiteiten  worden  altijd  
begeleid  door  personeel  en  een  verzorger.  Afhankelijk  van  de  activiteit  en  de  deelnemende  groep  
kunnen  activiteiten  zowel  plaatsvinden  in  kleinere  ruimtes  zoals  woonvertrekken,  als  in  grotere  
algemene  ruimtes.  Bij  activiteiten  waar  boerderijdieren  gebruikt  worden  wordt  er  vaak  gekozen  voor  
buitenruimtes,  zoals  een  gemeenschappelijke  tuin.  De  duur  van  de  activiteiten  kan  variëren  van  een  
half  uur  tot  een  dagdeel,  afhankelijk  van  de  soort  activiteit.    
  
Zijn  er  bij  uw  instelling  voorschriften/protocollen  m.b.t.  hygiëne  bij  de  aanwezigheid  van  dieren  en  de  
preventie  van  zoönosen?  Zo  ja,  welke?  Treden  er  problemen  op  bij  de  naleving  van  deze  richtlijnen?  
In  18  van  de  25  locaties  (72%)  zijn  geen  officiële  voorschriften  of  protocollen  aanwezig  met  
betrekking  tot  het  houden  van  dieren.  Hier  zijn  wel  ongeschreven  regels  van  toepassing,  bijvoorbeeld  
dat  de  eigenaar  of  familie  in  staat  moet  zijn  om  voor  het  huisdier  te  zorgen  en  dat  het  dier  geen  
overlast  mag  veroorzaken  en  vrij  moet  zijn  van  ziektes.  Verder  worden  in  deze  instellingen  enkel  
algemene  protocollen  gebruikt  met  betrekking  tot  hygiëne  en  veiligheid.  
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Bij  de  zeven  instellingen  (28%)  waar  wel  voorschriften  en  protocollen  worden  gebruikt,  staat  
geschreven  dat  de  bewoner  of  familie  zelf  voor  het  dier  moet  kunnen  zorgen,  dat  het  dier  geen  
overlast  mag  veroorzaken,  dat  huisdieren  moeten  worden  aangelijnd  in  openbare  ruimtes,  dat  het  
dier  ingeënt  en  ontwormd  moet  zijn  en  dat  als  de  bewoner  en  familie  niet  meer  in  staat  zijn  om  voor  
het  dier  te  zorgen,  het  dier  weggehaald  wordt.  
Alle  instellingen  met  voorschriften  en  protocollen  hebben  aangegeven  geen  problemen  te  hebben  of  
hebben  gehad  met  het  naleven  van  deze  richtlijnen.  

Zijn  er  wel  eens  krab-‐  of  bijtincidenten  geweest  met  dieren?  Zo  ja,  welke  en  hoe  wordt  hier  mee  
omgegaan?  
Alle  instellingen  hebben  aangegeven  nog  nooit  een  incident  te  hebben  gehad  met  een  dier.    
  
Interview  zorgdierinstellingen  

Hoe  vaak  wordt  er  met  dieren  naar  ouderenzorginstellingen  gegaan?  Welke  diersoorten  worden  
daarvoor  ingezet?  Aan  welke  eisen  moeten  deze  dieren  voldoen?  Hebben  deze  dieren  een  speciale  
training  gehad?  Waar  komen  de  dieren  vandaan?  
Het  verschilt  per  zorgdierinstelling  hoe  vaak  deze  ouderenzorginstellingen  bezoeken.  Twee  
organisaties  geven  aan  1x  per  week  langs  te  gaan.  Eén  zorgdierinstelling  geeft  aan  1x  per  twee  weken  
langs  te  gaan  en  weer  een  andere  organisatie  zegt  langs  te  gaan  wanneer  ze  zelf  benaderd  worden  
door  ouderenzorginstellingen.    
De  dieren  die  door  de  zorgdierinstellingen  worden  gezet  zijn  kleine  huisdieren,  zoals  honden,  katten,  
konijnen,  knaagdieren  en  vogels.  
De  eisen  waar  de  dieren  aan  moeten  voldoen  zijn:  

 Ze  moeten  goed  gesocialiseerd  zijn;  
 Ze  moeten  gezond  zijn;  
 Ze  moeten  de  juiste  inentingen  hebben  gehad;  
 Ze  moeten  schoon  en  geborsteld  zijn;  
 De  dieren  moeten  geïnteresseerd  zijn  in  mensen  en  er  contact  mee  willen  maken;  
 Ze  mogen  geen  agressief  gedrag  vertonen;  
 Ze  moeten     

De  dieren  hebben  in  de  meeste  gevallen  geen  speciale  training  gehad.  De  dieren  die  worden  ingezet  
zijn  in  het  bezit  van  de  dierbegeleider  die  met  de  dieren  naar  ouderenzorginstellingen  gaat.  Deze  
dieren  zijn  afkomstig  van  fokkers  of  zijn  afkomstig  uit  eigen  fok.    
  
Wat  voor  training  en/of  opleiding  hebben  de  trainers  en  begeleiders  van  de  dieren  gehad?  
De  begeleiders  van  de  dieren  hebben  trainingen  gevolgd  over  de  gehoorzaamheid  van  het  dier,  
diergedrag,  diergezondheid,  het  omgaan  met  ouderen,  gezondheid  en  veiligheid  en  AAI.    

Wat  voor  activiteiten  worden  gedaan  met  de  dieren  en  de  ouderen?  Hoe  verloopt  een  bezoek?  
Vooraf  wordt  informatie  gevraagd  over  de  te  bezoeken  groep.  De  activiteiten  die  worden  gedaan  
worden  dan  op  het  bezoek  afgestemd.  Tijdens  een  bezoek  kunnen  Animal  Assisted  Activities  worden  
gedaan.  Dit  zijn  bezoeken  zonder  therapeutisch  doel.  Hierbij  kunnen  de  ouderen  de  dieren  knuffelen,  
aaien,  op  schoot  nemen,  wandelen,  borstelen,  koekjes  geven,  spelen,  kijken  naar  het  dier  of  erover  
praten.  Ook  wordt  Animal  Assisted  Therapy  gedaan.  Samen  met  de  cliënt  en  de  therapeut  wordt  een  
therapeutisch  doel  vastgesteld  waar  de  cliënt,  therapeut  en  het  therapiedier  samen  aan  werken  door  
bepaalde  activiteiten  uit  te  voeren.  De  bezoeken  duren  circa  een  uur,  afhankelijk  van  wat  het  dier  en  
de  oudere  aankan.    
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Hoe  worden  incidenten  zoals  bijten  voorkomen?  
De  dieren  worden  zorgvuldig  geselecteerd  voordat  ze  een  bezoek  mogen  brengen  aan  
ouderenzorginstellingen.  Hier  wordt  voornamelijk  gekeken  naar  goed  gedrag.  Tijdens  de  bezoeken  is  
de  begeleider  van  het  dier  altijd  dichtbij,  zodat  snel  ingegrepen  kan  worden  wanneer  dat  nodig  
mocht  zijn.  
  
Hoe  worden  de  dieren  getransporteerd  naar  een  bezoek?  Wat  wordt  gedaan  aan  verzorging  van  de  
dieren  tijdens  een  bezoek?  (eten,  drinken)  
Het  ligt  aan  de  diersoort  en  de  afstand  tot  de  instelling  hoe  de  dieren  worden  getransporteerd.  
Honden  worden  voornamelijk  meegenomen  aan  de  riem;  wanneer  de  afstand  daarvoor  te  groot  is  in    
een  bench.  Andere  dieren  zoals  katten,  konijnen,  knaagdieren  en  vogels  worden  in  reismandjes  
vervoerd.  
Dieren  worden  tijdens  een  bezoek  niet  gevoerd.  Dit  wordt  meestal  voor  of  na  een  bezoek  gedaan.  Er  
is  altijd  water  aanwezig  voor  het  dier.  Hiervoor  neemt  de  begeleider  zelf  water  en  een  drinkensbak  
mee.  Ook  mogen  ouderen  de  dieren  belonen  met  koekjes.  
  
Worden  de  dieren  volgens  schema  gevaccineerd?  Worden  de  dieren  preventief  behandeld  tegen  
parasieten  zoals  vlooien,  teken  en  wormen?    
De  meeste  zorgdierinstellingen  houden  toezicht  op  het  regelmatig  vaccineren  van  de  zorgdieren.  Eén  
instelling  heeft  aangegeven  dit  niet  te  doen.  De  eigenaren  van  de  dieren  worden  door  alle  
instellingen  verplicht  om  de  dieren  preventief  te  behandeld  tegen  parasieten.  De  dieren  worden  ook  
dagelijks  gecontroleerd  op  parasieten.    
  
Zijn  er  bij  uw  instelling  voorschriften/protocollen  m.b.t.  hygiëne  en  de  preventie  van  zoönosen?  Zo  ja,  
welke?  Zijn  deze  voorschriften  makkelijk  na  te  leven  of  levert  dit  in  de  praktijk  problemen  op?  
Geen  van  de  instellingen  heeft  vaste  protocollen  die  worden  gebruikt.  Wel  worden  richtlijnen  
gehanteerd.  Deze  gaan  onder  andere  over  de  gezondheid  van  het  dier.  Het  dier  moet  ingeënt  zijn,  
vrij  zijn  van  parasieten  enz.  Bij  één  instelling  hoeven  de  dieren  niet  preventief  geënt  te  worden.  De  
begeleiders  zorgen  er  zelf  voor  dat  ze  hun  handen  wassen  voor,  tijdens  en  na  het  bezoek.  Er  worden  
hygiënedoekjes  gegeven  aan  de  ouderen.  De  dieren  worden  op  kleedjes  gezet,  zodat  haren  en  
eventuele  ontlasting  niet  rechtstreeks  in  contact  komt  met  de  ouderen.  Geen  van  de  instellingen  
heeft  ooit  problemen  gehad  met  het  naleven  van  deze  richtlijnen.  
  
3.2.3  Bewoners    
Bijna  de  helft  van  de  ouderen  (49%)  vindt  het  leuk  dat  er  huisdieren  zijn  binnen  de  zorginstelling.  
Voor  23%  van  de  respondenten  maakt  het  niet  uit  of  er  wel  of  geen  dieren  zijn.  28%  van  de  
respondenten  geeft  aan  liever  geen  dieren  binnen  de  zorginstelling  te  hebben.  Hiervoor  zijn  de  
voornaamste  redenen  dat  ze  niet  van  dieren  houden  (72%)  of  dat  ze  allergisch  van  dieren  zijn  (22%),  
zie  figuur  5.1.    
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Van  de  respondenten  heeft  23%  aangegeven  in  het  bezit  te  zijn  van  een  huisdier.  28%  zou  graag  een  
huisdier  willen  hebben  en  bijna  de  helft  (49%)  van  de  respondenten  geeft  aan  geen  huisdier  te  
hebben  en  ook  geen  huisdier  te  willen,  zie  figuur  5.2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Het  populairste  huisdier  onder  de  respondenten  is  de  hond  (74%),  gevolgd  door  de  kat  (35%)  en  de  
vogel  (33%),  zie  figuur  5.3a.  Zoals  te  zien  is  in  figuur  5.3b,  geeft  90%  aan  het  liefst  een  hond  op  
bezoek  te  krijgen,  30%  wil  een  kat  op  bezoek  en  20%  een  vogel.  82%  van  de  respondenten  zou  het  
liefst  een  hond  als  huisdier  willen,  27%  een  kat  en  18%  een  vogel,  zie  figuur  5.3c.  Uit  figuur  5.3d,  
komt  echter  naar  voren  dat  de  meeste  mensen  een  vogel  hebben  (88%).    
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Het  houden  van  een  huisdier  
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Wil  en  heeft  geen  huisdier

Figuur  6.2:  het  houden  van  een  huisdier  
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Meer  dan  de  helft  van  de  respondenten  (66%)  heeft  aangegeven  het  leuk  te  vinden  als  er  vaker  
dieren  op  bezoek  zouden  komen.  Uit  figuur  5.5  blijkt  dat  de  activiteiten  die  de  mensen  het  liefst  met  
de  dieren  willen  doen  aaien/knuffelen  (68%),  wandelen  (46%)  en  spel  spelen  (24%)  zijn.  Van  de  
respondenten  heeft  59%  aangegeven  het  leuk  te  vinden  als  1x  per  maand  een  activiteit  met  een  dier  
wordt  georganiseerd,  19%  zou  het  leuk  vinden  als  meer  dan  3x  per  maand  een  activiteit  met  een  dier  
wordt  georganiseerd,  zie  figuur  5.6.  

Figuur  5.3b:  Gezelschapsdieren  op  bezoek  

Figuur  5.3c:  Dieren  die  bewoners  zouden  willen   Figuur  5.3d:  Huisdierbezit  
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4.	  Protocollen	  
Om  de  hygiëne  en  veiligheid  binnen  ouderenzorginstellingen  bij  aanwezigheid  van  gezelschapsdieren  
te  waarborgen,  is  het  van  belang  dat  er  richtlijnen  en  protocollen  aanwezig  zijn  die  voor  iedereen  
binnen  de  ouderenzorginstelling  begrijpelijk  zijn  en  eenvoudig  zijn  toe  te  passen.  Als  voorbeeld  van  
het  gezelschapsdierenbeleid  in  zorginstellingen  zijn  protocollen  opgesteld  voor  de  meest  
voorkomende  dieren  in  ouderenzorginstellingen:  honden,  katten,  vogels,  knaagdieren,  konijnen  en  
vissen.  Hierin  staat  vermeld  wie  verantwoordelijk  is  voor  de  verzorging  van  de  dieren,  wat  de  
verzorging  van  de  dieren  inhoudt,  wat  gedaan  moet  worden  wanneer  de  eigenaar  niet  meer  voor  het  
dier  kan  zorgen,  wat  gedaan  moet  worden  bij  overlast  enz.  
Daarnaast  is  een  protocol  opgesteld  voor  activiteiten  of  bezoeken  waar  dieren  bij  aanwezig  zijn.  
Hierin  staat  onder  andere  vermeld  welke  handelingen  moeten  gebeuren  tijdens  een  bezoek  en  wie  
hier  verantwoordelijk  voor  is.  De  protocollen  staan  weergegeven  in  bijlage  8  tot  en  met  12.  De  
protocollen  zijn  opgesteld  met  behulp  van  gegevens  van  het  LICG  en  EHBO.NL.    
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5.	  Discussie	  en	  aanbevelingen	  
De  belangrijkste  bevindingen  uit  het  eigen  onderzoek  zijn  dat  er  in  veel  ouderenzorginstellingen  
dieren  worden  toegelaten  als  bezoek,  activiteit  of  als  huisdier.  De  meeste  ouderenzorginstellingen  
hebben  echter  geen  vaste  voorschriften  en/of  protocollen  met  betrekking  tot  veiligheid  en  hygiëne  
bij  de  aanwezigheid  van  dieren.  Hierdoor  is  er  kans  op  gezondheidsproblemen  bij  bewoners  door  
zoönosen  afkomstig  van  de  dieren.    

Door  het  beperkte  aantal  gehouden  interviews  en  afgenomen  enquêtes  in  een  beperkt  deel  van  het  
land,  zijn  de  resultaten  niet  representatief  voor  heel  Nederland.  Aanbevolen  wordt  om  bij  
vervolgonderzoek  naar  gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg,  een  grootschaliger  onderzoek  uit  te  
voeren,  zo  mogelijk  met  landelijke  dekking.    

Uit  het  literatuuronderzoek  kwam  naar  voren  dat  er  veel  cijfers  ontbreken  die  relevant  zijn  met  
betrekking  tot     Er  is  weinig  relevante  informatie  
over  het  aantal  dieren  dat  wordt  toegelaten  in  ouderenzorginstellingen  in  Nederland  en  welke  
controle  er  is  op  verzorging,  veiligheid  en  hygiëne  met  betrekking  tot  het  houden  van  huisdieren.  
Ook  over  het  aantal  bezoekers,  vrijwilligers  en  personeel  dat  een  dier  meeneemt  naar  een  

de  ouderenzorg  of  in  Nederland  is  momenteel  nog  geen  
informatie  bekend.  Dit  kan  een  interessant  onderwerp  zijn  voor  nog  uit  te  voeren  onderzoeken.  Om  

  is  het  raadzaam  onderzoek  te  doen  naar  
de  prevalentie  en  incidentie  van  zoönosen  in  de  ouderenzorg.                                        

Een  groot  deel  van  de  ouderen  en  het  personeel  van  de  ouderenzorginstellingen  beschikt  niet  over  
de  kennis,  protocollen,  beleid  of  richtlijnen  om  de  veiligheid  en  gezondheid  van  mens  en  dier  te  
waarborgen.  Het  is  daarom  van  belang  vervolgonderzoek  te  doen  naar  en  het  opstellen  van  
mogelijke  richtlijnen,  protocollen  en  beleid  die  hierbij  van  pas  kunnen  komen.  Aanbevolen  wordt  dat  
een  algemeen  protocol  voor  huisdieren  in  ouderenzorginstellingen  wordt  ontwikkeld  en  
geïntroduceerd.  Voorbeelden  van  mogelijk  op  te  stellen  protocollen  zijn  weergegeven  in  bijlage  8  
t/m  12.  Tevens  is  het  van  belang  dat  het  personeel  van  de  ouderenzorginstellingen  over  kennis  
beschikt,  zodat  zij  verantwoord  om  kunnen  gaan  met  dieren  en  problemen  vroegtijdig  kunnen  
herkennen.  Onderzoek  naar  mogelijkheden  om  het  personeel  te  scholen  over  het  onderwerp  kan  
hierbij  een  optie  zijn.  

Niet  enkel  het  personeel  beschikt  soms  over  onvoldoende  kennis,  ook  familieleden,  bezoekers  en  

kunnen  brengen  tijdens  een  bezoek.  Hiervoor  zal  een  onderzoek  gedaan  moeten  worden  op  welke  
gte  gesteld  kunnen  worden.  

Tot  op  heden  zijn  er  geen  gerapporteerde  incidenten  van  zoönosen  binnen  de  ouderenzorg,  
veroorzaakt  door  huisdieren,  activiteiten  met  dieren  of  bezoek.  Om  een  realistisch  beeld  te  kunnen  
vormen  is  het  van  belang  dat  er  een  uitgebreider  onderzoek  binnen  de  ouderenzorgsector  gedaan  
moet  worden  naar  zoönosen  in  de  ouderenzorg.    
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6. Conclusies	  
Het  doel  van  dit  onderzoek  is  om  te  kijken  of  er  in  de  ouderenzorg  een  risico  aanwezig  is  voor  
zoönosen  (ziekten  die  van  dier  op  mens  worden  overgedragen)  door  aanwezigheid  van  huisdieren.  
Dit  is  gedaan  door  informatie  te  verzamelen  over  de  ouderenzorg,  de  toepassing  van  
gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg  en  over  zoönosen.    

De  Nederlandse  bevolking  is   aan  het  vergrijzen.  4%  van  de  ouderen  woont  in  een  
ouderenzorginstelling.  Omdat  Nederland  de  komende  jaren  nog  verder  zal  vergrijzen,  zal  dit  aantal  
toenemen.  Wanneer  ouderen  naar  een  zorginstelling  gaan  willen  ze  hun  huisdier  vaak  meenemen.  
Tegenwoordig  worden  in  steeds  meer  ouderenzorginstellingen  (89%)  huisdieren  toegelaten  als  
huisdier,  op  bezoek  of  als  activiteit.  Dit  komt  omdat  uit  onderzoek  is  gebleken  dat  dieren  een  positief  
effect  hebben  op  de  gezondheid  en  het  welzijn  van  ouderen.    
Echter  is  gebleken  dat  dieren  verschillende  zoönosen  met  zich  mee  kunnen  brengen  en  daardoor  een  
risico  kunnen  vormen  voor  de  gezondheid  van  ouderen.  Deze  zoönosen  kunnen  overgedragen  
worden  door  direct  en  indirect  contact  met  dieren.  De  meeste  zoönosen  zijn  afkomstig  van  vogels,  
katten  en  honden  en  deze  dieren  worden  het  meest  gehouden  door  ouderen.  
Uit  eigen  onderzoek  is  gebleken  dat  driekwart  van  de  ouderenzorginstellingen  geen  voorschriften  en  
protocollen  hebben  opgesteld  over  het  toelaten  en  houden  van  dieren  waardoor  een  kans  bestaat  
dat  de  dieren  zoönosen  overdragen  op  bewoners  van  de  ouderenzorginstellingen.    
Het  risico  hierop  kan  zoveel  mogelijk  beperkt  worden  door  maatregelen  en  protocollen  over  het  
toelaten  en  houden  van  dieren  te  formuleren  en  toe  te  passen.  
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Bijlage	  1:	  Zorgzwaartepakketten	  
In  onderstaande  tabel  is  te  zien  welke  zorgzwaartepakketten  er  zijn  voor  de  verzorging  en  verpleging  en  
wat  deze  precies  inhouden.  Bij  elk  zorgzwaartepakket  staat  vermeld  voor  wie  dit  bedoeld  is,  welke  
woonsituatie  hierbij  hoort,  welke  soort  zorg  er  gegeven  wordt  en  hoeveel  uur  per  week  de  mensen  deze  
zorg  krijgen.    

       

Zorgzwaartepakketten  
Zorgzwaartepakket   Voor  wie?   Woonsituatie   Soort  zorg   Aantal  

uur  
ZZP  1:  Beschut  wonen  
met  enige  
begeleiding*  

Dit  is  bedoeld  voor  
mensen  die  zich  niet  
meer  veilig  voelen  in  
hun  eigen  huis,  en  die  
maar  een  beetje  
verzorging  en  hulp  
nodig  hebben.  
  
  

Het  hangt  af  van  de  zorginstelling  hoe  de  
mensen  wonen.  In  sommige  zorginstellingen  
hebben  de  mensen  een  eigen  appartement,  
soms  alleen  een  eigen  kamer.  Wat  in  ieder  
geval  aanwezig  is,  is  een  wc,  badkamer,  
douche  en  keuken.  De  kamer  mag  ingericht  
worden  zoals  de  mensen  het  zelf  willen.  Op  de  
kamers  is  veel  privacy,  medewerkers  komen  
niet  zomaar  binnen.  Bezoek  kan  ontvangen  
worden  op  de  kamers.  De  mensen  moeten  
zelf  hun  kamer  schoonmaken  en  opruimen.  
Mocht  het  nodig  zijn  kunnen  de  mensen  van  
de  zorginstelling  helpen  

Verzorging,  
begeleiding,  
dagbesteding  
en  hulp  bij  
het  
huishouden  

3,0  tot  
5,0  
uur  
per  
week  

ZZP  2:  Beschut  wonen  
met  begeleiding  en  
verzorging*  

Dit  is  bedoeld  voor  
mensen  die  door  het  
ouder  worden  meer  
lichamelijke  klachten  
krijgen,  waardoor  ze  
moeilijker  zelfstandig  
kunnen  wonen.  
  

Het  hangt  af  van  de  zorginstelling  hoe  de  
mensen  wonen.  In  sommige  zorginstellingen  
hebben  de  mensen  een  eigen  appartement,  
soms  alleen  een  eigen  kamer.  Wat  in  ieder  
geval  aanwezig  is,  is  een  wc,  badkamer,  
douche  en  keuken.  De  kamer  mag  ingericht  
worden  zoals  de  mensen  het  zelf  willen.  Op  de  
kamers  is  veel  privacy,  medewerkers  komen  
niet  zomaar  binnen.  Bezoek  kan  ontvangen  
worden  op  de  kamers.  De  mensen  moeten  
zelf  hun  kamer  schoonmaken  en  opruimen.  
Mocht  het  nodig  zijn  kunnen  de  mensen  van  
de  zorginstelling  helpen  

Verzorging,  
begeleiding,  
dagbesteding,  
hulp  bij  het  
huishouden  
en  speciale  
zorg  

5,5  tot  
7,5  
uur  
per  
week  

ZZP  3:  Beschut  wonen  
met  begeleiding  en  
intensieve  verzorging  

Dit  is  bedoeld  voor  
mensen  die  meer  
lichamelijke  klachten  
krijgen  door  het  
ouder  worden  en  ook  
geestelijk  niet  heel  
sterk  meer  zijn.  
    

Het  hangt  af  van  de  zorginstelling  hoe  de  
mensen  wonen.  In  sommige  zorginstellingen  
hebben  de  mensen  een  eigen  appartement,  
soms  alleen  een  eigen  kamer.  Wat  in  ieder  
geval  aanwezig  is,  is  een  wc,  badkamer,  
douche  en  keuken.  De  kamer  mag  ingericht  
worden  zoals  de  mensen  het  zelf  willen.  Op  de  
kamers  is  veel  privacy,  medewerkers  komen  
niet  zomaar  binnen.  Bezoek  kan  ontvangen  
worden  op  de  kamers.  De  mensen  krijgen  
hulp  bij  het  schoonmaken  en  opruimen.  

Verzorging,  
begeleiding,  
dagbesteding,  
hulp  bij  het  
huishouden  
en  speciale  
zorg  

9,5  tot  
11,5  
uur  
per  
week  

Tabel  6.1:  Zorgzwaartepakketten  
[Rijksoverheid,  2012]  
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ZZP  4:  
Beschut  
wonen  met  
intensieve  
begeleiding  
en  
uitgebreide  
verzorging  

Dit  is  bedoeld  voor  
mensen  die  vaak  in  de  
war  zijn  en  vergeetachtig  
worden,  of  voor  mensen  
die  slechter  gaan  horen  
en/of  zien.  
  
  

Deze  mensen  wonen  in  een  verzorgings-‐  of  
verpleeghuis.  In  de  meeste  huizen  hebben  de  
mensen  een  aparte  kamer  of  appartement.  De  
huiskamer  wordt  steeds  vaker  gedeeld.  De  
mensen  wonen  dan  in  kleine  groepen  met  
maximaal  vijf  andere  mensen.  Het  wordt  zoveel  
mogelijk  huiselijk  gemaakt.  Op  de  kamers  is  veel  
privacy,  medewerkers  komen  niet  zomaar  
binnen.  Bezoek  kan  ontvangen  worden  op  de  
kamers.  De  mensen  mogen  zoveel  mogelijk  doen  
wat  ze  zelf  willen.  
Het  wil  ook  weleens  voorkomen  dat  meerdere  
mensen  op  een  kamer  slapen.  De  privacy  is  dan  
een  stuk  minder.  

Verzorging,  
begeleiding,  
dagbesteding,  
hulp  bij  het  
huishouden  en  
speciale  zorg  

11,0  
tot  
13,5  
uur  
per  
week  
  
  
  
  
  

ZZP  5:  
Beschermd  
wonen  met  
intensieve  
dementiezorg  

Dit  is  bedoeld  voor  
mensen  die  dementie  
hebben.  
  

Deze  mensen  wonen  in  een  verzorgings-‐  of  
verpleeghuis.  In  de  meeste  huizen  hebben  de  
mensen  een  aparte  kamer  of  appartement.  Het  
wil  ook  weleens  voorkomen  dat  meerdere  
mensen  op  een  kamer  slapen.  Op  de  kamers  is  
veel  privacy,  medewerkers  komen  niet  zomaar  
binnen.  Bezoek  kan  ontvangen  worden  op  de  
kamers.  Verschillende  voorzieningen  zijn  
aanwezig,  zoals:  huiskamers,  recreatiezaal,  
receptie,  restaurant,  kapper,  bibliotheek  en  een  
winkel.  
  
  

Verzorging,  
begeleiding,  
dagbesteding,  
hulp  bij  het  
huishouden  en  
speciale  zorg  

16,5  
tot  
20,0  
uur  
per  
week  

ZZP  6:  
Beschermd  
wonen  met  
intensieve  
verzorging  en  
verpleging  

Dit  is  bedoeld  voor  
mensen  met  een  ziekte  
of  handicap,  waardoor  ze  
hun  lichaam  niet  goed  
meer  kunnen  gebruiken,  
maar  nog  wel  geestelijk  
gezond  zijn.  
  

Deze  mensen  wonen  in  een  verzorgings-‐  of  
verpleeghuis.  In  de  meeste  huizen  hebben  de  
mensen  een  aparte  kamer  of  appartement.  Het  
wil  ook  weleens  voorkomen  dat  meerdere  
mensen  op  een  kamer  slapen.  Op  de  kamers  is  
veel  privacy,  medewerkers  komen  niet  zomaar  
binnen.  Bezoek  kan  ontvangen  worden  op  de  
kamers.  Verschillende  voorzieningen  zijn  
aanwezig,  zoals:  huiskamers,  recreatiezaal,  
receptie,  restaurant,  kapper,  bibliotheek  en  een  
winkel.  

Verzorging,  
begeleiding,  
dagbesteding,  
hulp  bij  het  
huishouden,  
speciale  zorg  
en  verpleging  

16,5  
tot  
20,0  
uur  
per  
week  
  
  
  
  
  

ZZP  7:  
Beschermd  
wonen  met  
zeer  
intensieve  
zorg,  nadruk  
op  
begeleiding  

Dit  is  bedoeld  voor  
ouderen  die  door  
ouderdom  veel  
verzorging  nodig  hebben  
en  ook  door  
psychiatrische  
problemen.  
Of  voor  mensen  die  
ouder  zijn  dan  65  jaar  en  
die  doof  blind  zijn  en  
ernstige  lichamelijke  
problemen  hebben.  
  

Deze  mensen  wonen  in  een  verzorgings-‐  of  
verpleeghuis.  In  de  meeste  huizen  hebben  de  
mensen  een  aparte  kamer  of  appartement.  Het  
wil  ook  weleens  voorkomen  dat  meerdere  
mensen  op  een  kamer  slapen.  Op  de  kamers  is  
veel  privacy,  medewerkers  komen  niet  zomaar  
binnen.  Bezoek  kan  ontvangen  worden  op  de  
kamers.  Verschillende  voorzieningen  zijn  
aanwezig,  zoals:  huiskamers,  recreatiezaal,  
receptie,  restaurant,  kapper,  bibliotheek  en  een  
winkel.  

Verzorging,  
begeleiding,  
dagbesteding,  
hulp  bij  het  
huishouden  en  
speciale  zorg  

20,0  
tot  
24,5  
uur  
per  
week  



        

Gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg     71  

  

*  Per  1  januari  2013  kunnen  nieuwe  cliënten  geen  indicatie  meer  krijgen  voor  zwaartezorgpakketten  1  en  2.  Wel  
kunnen  zij  een  indicatie  krijgen  voor  thuiszorg  of  voor  een  hoger  zorgzwaartepakket.  Mensen  die  vóór  1  januari  2013  
een  indicatie  hebben  gekregen  voor  zwaartezorgpakket  1  of  2  mogen  deze  behouden  [Bron:  Rijksoverheid,  2012].  

  

  

     

ZZP  8:  
Beschermd  
wonen  met  
zeer  intensieve  
zorg,  nadruk  
op  verzorging  
en  verpleging  

Dit  is  bedoeld  voor  
mensen  met  een  
specifieke  ziekte  in  een  
vergevorderd  stadium  
zoals  ALS,  MS  of  
Huntington.  Deze  
mensen  zijn  niet  meer  in  
staat  om  voor  zichzelf  te  
zorgen  en  zijn  
afhankelijk  van  de  zorg  
die  zij  krijgen.  
  

Deze  mensen  wonen  in  een  verzorgings-‐  of  
verpleeghuis.  In  de  meeste  huizen  hebben  de  
mensen  een  aparte  kamer  of  appartement.  Het  
wil  ook  weleens  voorkomen  dat  meerdere  
mensen  op  een  kamer  slapen.  Op  de  kamers  is  
veel  privacy,  medewerkers  komen  niet  zomaar  
binnen.  Bezoek  kan  ontvangen  worden  op  de  
kamers.  Verschillende  voorzieningen  zijn  
aanwezig,  zoals:  huiskamers,  recreatiezaal,  
receptie,  restaurant,  kapper,  bibliotheek  en  een  
winkel.  

Verzorging,  
begeleiding,  
dagbesteding,  
hulp  bij  het  
huishouden,  
speciale  zorg  
en  verpleging  

24,5  
tot  
29,5  
uur  
per  
week  

Pakket  9a:  
Geriatrische  
revalidatiezorg  

Per  1  januari  2013  is  dit  
zwaartezorgpakket  
vervallen.  Het  valt  niet  
meer  onder  de  AWBZ-‐
zorg,  maar  is  onderdeel  
geworden  van  de  
zorgverzekering.  

        

ZZP  9b:  
Herstelgerichte  
behandeling  
met  verpleging  
en  verzorging  

Dit  is  bedoeld  voor  
mensen  die  al  in  een  
verzorgings-‐  of  
verpleeghuis  wonen,  
maar  extra  zorg  nodig  
hebben  om  te  kunnen  
herstellen  van  
behandelingen  of  
operaties  in  het  
ziekenhuis.  

Deze  mensen  verblijven  meestal  op  een  aparte  
afdeling  in  een  verpleeghuis.  Ze  hebben  vaak  een  
eigen  kamer  met  douche  en  toilet.  Ook  zijn  er  
verpleeghuizen  waar  meerdere  mensen  op  een  
kamer  slapen.  Verder  zijn  op  de  afdeling  veel  
voorzieningen  om  het  herstel  te  bespoedigen.  

Verzorging,  
begeleiding,  
dagbesteding,  
hulp  bij  het  
huishouden,  
speciale  zorg  
en  verpleging  

18,0  
tot  
22,0  
uur  
per  
week  

ZZP  10:  Verblijf  
met  intensieve  
palliatief-‐
terminale  zorg  

Dit  is  bedoeld  voor  
mensen  die  ernstig  ziek  
zijn  en  zich  in  de  
eindfase  van  hun  leven  
begeven.  Deze  mensen  
hebben  veel  zorg  nodig  
die  ze  thuis  niet  meer  
kunnen  krijgen.  Deze  
mensen  kunnen  met  ZZP  
10  gespecialiseerde  
verzorging  en  verpleging  
krijgen.  

Deze  mensen  verblijven  op  een  speciale  afdeling  
van  een  verzorgings-‐  of  verpleeghuis,  of  ze  
verblijven  in  een  hospice.  Hier  hebben  de  
mensen  hun  eigen  kamer  met  eigen  spullen,  
waar  ze  kunnen  verblijven  met  vrienden  of  
familie.    
  

Verzorging,  
begeleiding,  
dagbesteding,  
hulp  bij  het  
huishouden,  
speciale  zorg  
en  verpleging    

26,5  
tot  
32,5  
uur  
per  
week  
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Bijlage	  2:	  Effectenstudies	  naar	  AAA	  en	  AAT	  bij	  ouderen	  
In  onderstaande  tabel  zijn  verschillende  studies  te  zien  naar  de  effecten  van  AAA  en  AAT  bij  ouderen.  Er  is  
te  zien  wie  de  auteur  is,  wat  de  doelgroep  van  de  studie  was,  de  soort  studie,  het  aantal  participanten,  
design,  soorten  metingen,  de  kwaliteit  van  de  meting  en  wat  de  conclusie  is  van  het  onderzoek.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Tabel  6.2:  Effectenstudies  naar  AAA  en  AAT  bij  ouderen  
[Janssen,  2007]  
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Bijlage	  3:	  Kans	  op	  vookomen	  of	  (her)	  introductie	  van	  zoönosen	  in	  
Nederland	  
  

  

Taxonomy   Human  and  animal  
disease  

Reservoirs   Transmission   Geographic  
distribution  

Risk  
scoring  

Species   Category   Human  disease   Specific  
animal  species  

Transmission  
info  

Distribution  
info  

Probability    

Bartonella  
henselae  

Bacteria   Cat  scratch  disease   Felines   Cat  scratch,  
flea  bite  

Worldwide   100  

Campylobacter  
spp.  

Bacteria   Campylobacteriosis   Poultry,  
insects,  pigs  

Faeces,  meat   Worldwide   100  

Chlamydophila  
abortus  

Bacteria   Chlamydophila  
abortusinfection  

Ruminants   Birthing  
prod.  

Worldwide   100  

Chlamydophila  
psittaci  

Bacteria   Psittacosis   Birds   Inhalation   Worldwide   100  

Clostridium  
difficile  

Bacteria   Clostridium  difficile  
associated  disease  

Environ.  
commensal  in  
some  people  

Antibiotica  
triggered,  
fecal  route  

Worldwid   100  

Escheria  coli  
Shiga  toxin  
producing  

Bacteria   Enterohaemorrhagic  
Escherichia  coli  
infections  

Mainly  
ruminants  

Faeces,  
meat,  direct  
contact,  
water  

Worldwide:  
Canada  and  
Scotland  
highest,  
HUS  in  
Argentina  

100  

Salmonella  spp.  
(non-‐typhoidal)  

Bacteria   Salmonellosis   Livestock,  
horses  

Faeces,  
meat,  eggs  
and  direct  
contact  

Worldwide   100  

Capnocytophaga  
canimorsus  

Bacteria   Capnocytophaga  
canimorsus  infection  

Cats  and  dogs   Bites  from  
cats  and  dogs  

Worldwide   100  

Pasteurella  
multocida  

Bacteria   Pasteurellosis   Cats  and  dogs   Bites  of  
catsiand  dogs  

Worldwide   100  

Rickettsia  spp.   Bacteria   Ricketiosis/  spotted  
fever  

Dogs,  rodents,  
birds,  
mammals  

Ticks  (R.  
Sanguineus,  
I.  Ricinus,  
Dermacentor  
spp.)  

Europe,  
America,  
Asia,  Africa  

100  

Borrelia  
burgdorferi  s.l.  

Bacteria   Lyme  borreliosis   Rodents,  
(birds,  
mammals)  

Ticks  
(congenital  
transmission  
h-‐h)  

America,  
Europe  

100  

Staphylococcus  
aureus  
(methicillin-‐
resistant)  

Bacteria   Methiciline  resistent  
Staphylococcus  
aureus  infection  

Swine,  cattle,  
all  farm  
animals  

Direct  
contact  

Europe   100  

Tabel  6.3:  Pathogens  
[Emerging  Zoonoses  Information  and  Priority  systems,  2010]  
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Streptococcus  
suis  

Bacteria   Streptococcosis   Swine,  many  
asymptomatic  

Slaughter  
infected  pigs  

Worldwide:  
pig,  China:  
Human  
cases  

100  

Toxocara  
cani/cati  

Helminth   Ascariosis   Canines   Egg  infected  
soil  for  kids  
or  uncooked  
livers  

Worldwide   100  

Giardia  lamblia   Protozoa   Giardiasis   Cattle,  
humans,  dogs,  
wildlife  

Faeces   Worldwide   100  

Toxoplasma  
gondii  

Protozoa   Toxoplasmosis   Swine,  sheep,  
rodents,  
felines  (end  
host)  

Food,  
sandbox  

Worldwide   100  

Puumala  virus   Virus   Puumala  virus  
infection  

Rodent  
(Myodes  
glareolus)  

Aerosoled  
feaces  and  
urine  

Europe,  
Asia,  Russia  

100  

Influenza  A  virus  
(avian)H5N1  

Virus   Pneumonia   Wild  birds,  
especially  
water  birds  

Aerosols,  
faeces  

Worldwide   50  

European  bat  
lyssa  virus  

Virus   Rabies   Bats  espec.  
Serotin  bat,  
myotis  species  

Bite,  
sometimes  
aerosols  

Europe   100  

Rabies  virus  
(Classic)  

Virus   Classical  rabies   Canines   Bite,  
sometimes  
aerosols  

Worldwide  
except  
Japan,  UK,  
New  
Zealand,  
Antarctica,  
Australia  

50  

   	  

http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4130
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4130
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4141
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4141
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4135
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4136
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4136
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4071
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4084
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4084
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4094
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4094
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4093
http://ezips.rivm.nl/pathogens/Default.aspx?page=detail&patid=4093
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Bijlage	  4:	  Interviewvragen	  ouderenzorginstellingen	  
  

Vragenlijst	  ouderenzorginstellingen	  
	  

o Op  welke  voorwaarde  mogen  bewoners  huisdieren  houden?    
  

o Is  het  toegestaan  voor  bezoekers  om  dieren  mee  op  visite  te  nemen?    
  

o Als  er  dieren  worden  toegelaten  als  huisdier  of  op  visite,  welke  dieren  worden  er  toegelaten  en  
welke  niet?  

  
o Moeten  de  huisdieren  of  de  dieren  die  worden  meegenomen  op  visite  gevaccineerd/ontwormd  

zijn?    
  

o Worden  er  op  uw  locatie  activiteiten  georganiseerd  met  dieren?  
  

o Als  er  activiteiten  worden  georganiseerd  met  dieren,  wat  voor  activiteiten  zijn  dit  en  welke  dieren  
worden  er  voor  ingezet?  

  
o Wie  is  verantwoordelijk  voor  het  organiseren  van  activiteiten?  

  
o Mogen  alle  bewoners  meedoen  me  deze  activiteiten?  

  
o Wanneer  een  activiteit  georganiseerd  wordt,  hoe  gaat  dit  in  zijn  werk   

  
o Hoe  worden  de  activiteiten  bekostigd?  (subsidie,  bewoners)  

  
o Zijn  er  bij  uw  instelling  voorschriften/protocollen  m.b.t.  hygiëne  bij  de  aanwezigheid  van  dieren  en  

de  preventie  van  zoönosen?  Zo  ja,  welke?  Is  er  controle  op  de  naleving  van  deze  richtlijnen?  
  

o Treden  er  in  de  praktijk  problemen  op  bij  het  naleven  van  deze  richtlijnen?  
  

o Zijn  er  wel  eens  incidenten  geweest  met  dieren?  Zo  ja,  welke  en  hoe  wordt  hier  mee  omgegaan?  
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Bijlage	  5:	  Interviewvragen	  zorgdierinstellingen	  
  

Vragenlijst	  zorgdierinstellingen	  
  
  

o Hoe  vaak  wordt  er  met  dieren  naar  ouderenzorginstellingen  gegaan?  

o Welke  diersoorten  worden  daarvoor  ingezet?  

o Aan  welke  eisen  moeten  deze  dieren  voldoen?  

o Hebben  deze  dieren  een  speciale  training  gehad?  

o Waar  komen  de  dieren  vandaan?  

o Wat  voor  training  en/of  opleiding  hebben  de  trainers  en  begeleiders  van  de  dieren  gehad?  

o Wat  voor  activiteiten  worden  gedaan  met  de  dieren  en  de  ouderen?     

o Mogen  de  ouderen  in  contact  komen  met  de  dieren  (aaien,  knuffelen  enz.)?  

o Hoe  worden  incidenten  zoals  bijten  voorkomen?  

o Hoe  worden  de  dieren  getransporteerd  naar  een  bezoek?  

o Wat  wordt  gedaan  aan  verzorging  van  de  dieren  tijdens  een  bezoek?  (eten,  drinken)  

o Worden  de  dieren  volgens  schema  gevaccineerd?  

o Worden  de  dieren  preventief  behandeld  tegen  parasieten  zoals  vlooien,  teken  en  wormen?  

o Hoe  vaak  controleert  u  de  dieren  op  parasieten  (teken  en  vlooien)?  En  hoe  controleert  u  ze?  

o Zijn  er  bij  uw  instelling  voorschriften/protocollen  m.b.t.  hygiëne  en  de  preventie  van  zoönosen?  Zo  
ja,  welke?    

o Zijn  deze  voorschriften  makkelijk  na  te  leven  of  levert  dit  in  de  praktijk  problemen  op?  
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Bijlage	  6:	  Enquête	  over	  gezelschapsdieren	  in	  de	  ouderenzorg	  
  

  

1. Wat  is  uw  mening  met  betrekking  tot  dieren  binnen  uw  locatie?  
 Heel  leuk!  
 Prima,  maar  ben  er  niet  zo  zeer  geïnteresseerd  in.  
 Liever  niet.  (vervolg  enquête,  vraag  6)  

  
2. Zou  u  graag  een  huisdier  willen  houden  of  heeft  u  mogelijk  al  een  huisdier?    

 Ik  zou  graag  een  huisdier  willen  houden  
 Ik  heb  al  een  huisdier  
 Geen  van  beide.  

  
3. Zou  u  willen  dat  er  vaker  dieren  op  bezoek  kwamen  of  bijvoorbeeld  als  activiteit?    

 Ja,  graag  
 Nee,  geen  behoefte  aan  

  
4. Welke  dieren  vindt  u  het  leukst  of  heeft  u  en  welke  zou  u  eventueel  willen  houden  of  als  bezoek  

hebben?  
Dier     Leukst     Huisdier  

(bezit)  
Bezoek     Huisdier  

(willen)    
Hond                
Kat              
Vogel,  parkiet  etc.              
konijn              
Reptiel                
Anders:              

  
5. A)  Wat  voor  activiteiten  zou  u  leuk  vinden  om  met  de  dieren  te  kunnen  doen?  (meer  dan  één  antwoord  

mogelijk)  
 Aaien  en  knuffelen  
 Spel  spelen    
 Wandelen    
 Borstelen/  verzorgen  
   

  
B)  Hoe  vaak  zou  u  een  activiteit  met  dieren  willen  doen?  

 1x  per  maand  
 2x  per  maand  
 3x  per  maand  
 Meer  dan  3x  per  maand   -‐   

  
6. Waarom  heeft  u  liever  geen  dieren  binnen  de  locatie?  (meer  dan  één  antwoord  mogelijk)  

 Ik  houd  niet  zo  van  dieren  
 Ben  bang  voor  dieren  
 Ben  er  allergisch  voor  
 Anders:  ..   
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Bijlage	  7:	  Enquêtevragen	  verwekt	  in	  SPSS	  
  

Vraag  1:  
Interesse  huisdieren  op  locatie  bij  bewoners  

   Frequentie   Percent   Geldig  
Percentage  

Cumulatief  
Percentage  

  
Leuk   32   49.2   49.2   49.2  
Maakt  me  niet  uit   15   23.1   23.1   72.3  
Liever  niet   18   27.7   27.7   100.0  

   Totaal   65   100.0   100.0     
  
Vraag  2:  

Huisdier  willen  
   Frequentie   Percentage   Geldig  

Percentage  
Cumulatief  
Percentage  

Valid  
Ik  zou  graag  een  huisdier  willen   13   20.0   27.7   27.7  
Ik  heb  al  een  huisdier   11   16.9   23.4   51.1  
Geen  van  beide   23   35.4   48.9   100.0  

   Totaal   47   72.3   100.0     
Missing   Niet  Ingevuld   18   27.7        
Totaal   65   100.0        
  
Vraag  3:  

Vaker  huisdier  als  bezoek  

   Frequentie   Percentage   Geldig  
Percentage  

Cumulatief  
Percentage  

Valid  
Ja   31   47.7   66.0   66.0  

Nee   16   24.6   34.0   100.0  

   Total   47   72.3   100.0     

Missing   Niet  Ingevuld   18   27.7        

Totaal   65   100.0        

  

Vraag  4:    
Voorkeur  dieren  
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Vraag  5a:  
Activiteit  met  dier  

 Frequentie   Percentage  

 

Aaien/knuffelen   31   67.4%  
Spel  spelen   11   23.9%  
Wandelen   21   45.7%  
Borstelen/verzorgen   8   17.4%  
Anders   7   15.2%  

   Totaal   46   100.0%  
  

Vraag  5b:  
Hoe  vaak  activiteit  

 Frequentie   Percentage   Geldig  
Percentage  

Cumulatief  
Percentage  

Valid  

1x  per  maand   27   41.5   58.7   58.7  
2x  per  maand   5   7.7   10.9   69.6  
3x  per  maand   5   7.7   10.9   80.4  
meer  dan  3x  per  maand   9   13.8   19.6   100.0  

   Total   46   70.8   100.0    
Missing   Niet  Ingevuld   19   29.2     
Total   65   100.0     
  
Vraag  6:  

Waarom  geen  dieren?  
   Frequentie   Percentage  

  

Ik  houd  niet  zo  van  dieren   13   72,2%  
Ik  ben  bang  van  dieren   0   0.0%  
Ik  ben  er  allergisch  voor/ziek  van  
geweest  

4   22,2%  

Anders   1   5,5  %  
   Totaal   18   100.0%  
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Bijlage	  8:	  Huisdierenbeleid	  honden	  
  

Huisdierenbeleid	  honden	  	  
	  

  
	  

	  	   	  
  

  

	   	  
  

  
  
  

  

	   	  

  
  

	   	   	  

  
	  

	   	  
  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  
  
  

  

  

  
  

{organisatie}  
{Documenteigenaar}  

{datum}      
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Gezelschapsdieren  in  de  ouderenzorg     83  

  
Bijlage	  9:	  Huisdierenbeleid	  katten	  

  

Huisdierenbeleid	  katten	  	  
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Bijlage	  10:	  Huisdierenbeleid	  vogels,	  vissen,	  knaagdieren	  en	  konijnen	  
  

Huisdierenbeleid	  vissen,	  vogels	  en	  knaagdieren	  
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Bijlage	  11:	  Beleid	  dierbezoeken	  

  

Beleid	  dierbezoeken	  en	  activiteiten	  
  
  
1.	  DOEL	  	   	  

  
  

2.	  PARTIJEN	   	  
  
  
  

  

3.	  VOORWAARDE	   	  

  
  

4.	  TOELATING	  EN	  VERZORGING	   	  
   

  
  

   
  

  
  

  

   

  

  
  

5.	  AANDACHTSPUNTEN	   	   	  
  

  
  
  
  
  
  
  

{organisatie}  
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{datum}      
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6.	  HANDTEKENINGEN	   	   	  
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Bijlage	  12:	  Protocol	  activiteiten	  en	  bezoeken	  
  

Protocol	  dierenbezoek	  en	  activiteiten  
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