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Vandaag
Uitleg over bedrijfsplan hygiëne en de inspectie van de GGD
Inhoud bedrijfsplan
Oefenen!

Wat is hygiëne?
Alle handelingen die voorkómen dat ziekteverwekkers zich
verspreiden

Wat is hygiëne?
Handen wassen
Schone seksspeeltjes
Condoomgebruik
Schone kamers
Goede ventilatie
Etc. etc.

Bedrijfsplan hygiëne = een omschrijving van uw hygiënebeleid

Hygiëne en de GGD
Beoordeling bedrijfsplan hygiëne

Beoordeling praktijk

Vergunning aanvragen bij gemeente

! 1 bedrijfsplan per locatie

Bedrijfsplan hygiëne
Welke risico’s kunnen er zijn?
Welke maatregelen heeft u genomen / gaat u op korte termijn nemen?
Wie controleert de uitvoer en het effect van de maatregelen? Hoe en hoe
vaak?
Hoe is de maatregel vastgelegd?

Bedrijfsplan hygiëne
Welke risico’s kunnen er zijn?
- Hygiënerichtlijn Seksbedrijven Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
Welke maatregelen heeft u genomen / gaat u op korte termijn
nemen?
- Locatiespecifiek en concreet
Wie controleert de uitvoer en het effect van de maatregelen?
Hoe en hoe vaak?
- Neem wijzigingen op in een nieuwe versie van het bedrijfsplan (meest
recente versie op locatie!)

Hoe is de maatregel vastgelegd?
- Vb: werkinstructie

Risicocategorieën
1.

Sekswerkers en andere medewerkers verspreiden ziekteverwekkers via hun handen

2.

Sekswerkers of klanten lopen geslachtsziekten op via seksspeeltjes en –attributen

3.

Sekswerkers of klanten lopen geslachtsziekten op door het verkeerd of niet gebruiken van
condooms

4.

Sekswerkers, andere medewerkers en klanten raken besmet met ziekteverwekkers door
onvoldoende schoonmaak van ruimtes en linnengoed

5.

Sekswerkers en andere medewerkers raken besmet met ziekteverwekkers via vuil wasgoed

6.

Sekswerkers, andere medewerkers en klanten raken besmet met ziekteverwekkers via
huishoudelijk en scherp afval

7.

Het binnenklimaat op de locatie is ongezond voor sekswerkers, andere medewerkers en klanten

8.

Sekswerkers, andere medewerkers en klanten raken besmet met legionellabacteriën

9.

Sekswerkers, andere medewerkers en klanten raken besmet met ziekteverwekkers door een
verkeerde bouw en/of inrichting

10.

Het werk leidt tot onveilige situaties voor sekswerkers

11.

Verwondingen kunnen niet verzorgd worden

Bedrijfsplan hygiëne
Welke risico’s kunnen er zijn?
- Hygiënerichtlijn Seksbedrijven Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
Welke maatregelen heeft u genomen / gaat u op korte
termijn nemen?
- Locatiespecifiek en concreet

Wie controleert de uitvoer en het effect van de
maatregelen? Hoe en hoe vaak?
- Neem wijzigingen op in een nieuwe versie van het bedrijfsplan (meest
recente versie op locatie!)

Hoe is de maatregel vastgelegd?
- Vb: werkinstructie

Voorbeeld risico en normen
Risico 3: Sekswerkers of klanten lopen geslachtsziekten op door het verkeerd of
niet gebruiken van condooms
Bij latexcondooms worden alleen glijmiddelen en massagevloeistof gebruikt op water- of siliconenbasis aan.

LCHV
Richtlijn
Normen

Sekswerkers gebruiken glijmiddelen en massagevloeistof op vet- of oliebasis alleen in combinatie met
polyurethaancondooms.
Er zijn alleen condooms met een CE-logo op de verpakking.
Er zijn alleen condooms zonder nonoxynol 9.
Condooms worden in hun originele verpakking, op een droge en donkere plek op kamertemperatuur bewaard.
Condooms worden niet in de buurt van scherpe voorwerpen bewaard.
Sekswerkers gebruiken geen condooms die over de datum zijn en waarvan de verpakking beschadigd is.
Er worden alleen glijmiddelen gebruikt die ook daadwerkelijk als glijmiddel verkocht worden.
Sekswerkers zijn op de hoogte van de eisen aan condooms en glijmiddelen. Ze weten dat condooms zowel voor
orale als vaginale en anale seks nodig zijn, en dat ze per klant een nieuw condoom moeten gebruiken.

Voorbeeld risico en normen
Risico 3: Sekswerkers of klanten lopen geslachtsziekten op door het verkeerd of
niet gebruiken van condooms
Bij latexcondooms worden alleen glijmiddelen en massagevloeistof gebruikt op water- of siliconenbasis aan.

LCHV
Richtlijn
Normen

Sekswerkers gebruiken glijmiddelen en massagevloeistof op vet- of oliebasis alleen in combinatie met
polyurethaancondooms.
Er zijn alleen condooms met een CE-logo op de verpakking.
Er zijn alleen condooms zonder nonoxynol 9.
Condooms worden in hun originele verpakking, op een droge en donkere plek op kamertemperatuur bewaard.
Condooms worden niet in de buurt van scherpe voorwerpen bewaard.
Sekswerkers gebruiken geen condooms die over de datum zijn en waarvan de verpakking beschadigd
is.
Er worden alleen glijmiddelen gebruikt die ook daadwerkelijk als glijmiddel verkocht worden.
Sekswerkers zijn op de hoogte van de eisen aan condooms en glijmiddelen. Ze weten dat condooms zowel voor
orale als vaginale en anale seks nodig zijn, en dat ze per klant een nieuw condoom moeten gebruiken.

Locatiespecifieke,
concrete maatregel

Periodieke controle

De leidinggevende verstrekt condooms aan de sekswerkers. Dit zijn alleen
condooms met een CE-logo, zonder nonoxynol 9. De leidinggevende controleert dat
de condooms niet over de datum zijn en de verpakking onbeschadigd is.
De leidinggevende controleert maandelijks de houdbaarheid en de verpakking van
de condooms.

Bedrijfsplan hygiëne
Welke risico’s kunnen er zijn?
- Hygiënerichtlijn Seksbedrijven Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
Welke maatregelen heeft u genomen / gaat u op korte termijn
nemen?
- Locatiespecifiek en concreet
Wie controleert de uitvoer en het effect van de maatregelen?
Hoe en hoe vaak?
- Neem wijzigingen op in een nieuwe versie van het bedrijfsplan (meest
recente versie op locatie!)

Hoe is de maatregel vastgelegd?
- Vb: werkinstructie

Pauze, daarna: samen oefenen!

Oefenen!
Risico 1: Sekswerkers en andere medewerkers verspreiden ziekteverwekkers via hun handen.
Concrete, locatiespecifieke concrete maatregelen behorend bij risico 1
Maatregel

Maatregel
reeds
uitgevoerd?

Uitvoering
maatregel
vastgelegd in:
(werkinstructie,
afsprakenlijst
etc.)

Uitvoering/effect maatregel wordt periodiek
gecontroleerd door:
(manier en frequentie van de controle en functie van
persoon die controleert)
Wie?

Hoe?

Eventuele
aanpassingen
aan maatregel

Wanneer?

□ ja
□ nee
□ ja
□ nee

Acties behorende bij risico 1
Te nemen maatregel (nr.)

Uit te voeren door

Streefdatum

Gerealiseerd

Maatregel die afwijkt van de hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven
Maatregel (nr.)

Motivering waarom u de maatregel als een gelijkwaardig alternatief
beschouwt

En dan nog dit…
Evalueer uw bedrijfsplan minimaal jaarlijks op uitvoering en
effectiviteit.
Richtlijn seksbedrijven definitief in september:
Blijf op de hoogte via www.lchv.nl

LCHV-richtlijnen (onderaan de pagina)

Sjabloon bedrijfsplan hygiëne staat op:
http://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/hygiene/seksbedrijven/

Stuur het bedrijfsplan op als bijlage van uw aanvraagformulier. Per
locatie een los en specifiek hoofdstuk hygiëne van uw bedrijfsplan!
Begin zo snel mogelijk!!

