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1.

28 april 2008

Inleiding

Bij de beslissing om huisdieren in een woonbegeleidingscentrum (WBC) toe te laten,
spelen meerdere overwegingen een rol. Huisdieren kunnen een belangrijke sociale en
soms therapeutische functie vervullen. Een bijzondere plaats nemen de dieren in die een
hulpfunctie hebben, zoals sociale honden (soho-honden).
Tegenover de positieve kanten die er zijn aan het toelaten van huisdieren zijn er ook
negatieve: mogelijke agressiviteit van honden en katten, bij sommige cliënten angst voor
dieren, allergie en infectiegevaar. De landelijke Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
adviseert huisdieren alleen toe te laten wanneer aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan. SGL hanteert in haar beleid de richtlijnen van de WIP.
Deze notitie is opgesteld om cliënten de vrijheid te bieden een huisdier te kunnen nemen,
mits is voldaan aan de gestelde voorwaarden. De notitie is als volgt opgebouwd: in
paragraaf 2 worden de algemene uitgangspunten beschreven die gelden voor het
toelaten van huisdieren. Vervolgens wordt in paragraaf 3 ingegaan op de nadere
voorwaarden die worden gesteld aan de verzorging van huisdieren (conform de
richtlijnen van de WIP).
2.

Uitgangspunten

Voor het toelaten van huisdieren in een WBC zijn de volgende uitgangspunten
gedefinieerd:
 Een cliënt zal in overleg met de andere bewoners en manager/teamleider een huisdier
kunnen nemen. Indien de bewoners onderling het niet eens worden, dan zal de
manager/teamleider een uitspraak doen. De manager/teamleider zal zowel de
oordelen van de bewoners als de aard van het huisdier wegen. Indien het huisdier
wordt toegestaan worden met de betreffende cliënt hieromtrent afspraken gemaakt
en vastgelegd.
 Indien de verhuurder van het WBC bepaalt dat er geen huisdieren mogen worden
gehouden, dan heeft de cliënt zich hieraan te houden.
 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het huisdier en dient het huisdier, indien
mogelijk, zelf te verzorgen (volgens onderstaande richtlijnen).
 De begeleiders van SGL zullen de cliënt begeleiden en ondersteunen bij de verzorging
van een huisdier. Indien een begeleider constateert dat de verzorging moeizaam
verloopt, zal dit met de cliënt en de manager/teamleider worden besproken.
 Een cliënt die door lichamelijke beperkingen niet in staat is zelfstandig voor een
huisdier te zorgen, kan dit overlaten aan een familielid of vrijwilliger. De cliënt dient
dit zelf te regelen.
 In geval van afwezigheid van de cliënt (vakantie, etc.) dient de cliënt zelf voor opvang
te zorgen van het huisdier. De cliënt dient vooraf op te geven wie van familie of
Pagina 1 van 3










kennissen bereid is, bij ziekte of overlijden van de cliënt, de verzorging van het
huisdier binnen 24 uur op zich te nemen.
Het huisdier mag niet leiden tot overmatige overlast voor medecliënten en
medewerkers, ter beoordeling door de manager/teamleider.
Een instellingshond of kat is niet toegestaan, het dier moet één eigenaar hebben.
Het is mogelijk om in goed overleg met alle cliënten, gezamenlijk zorg te dragen voor
een aquarium, ook bij dagbesteding. Het gezamenlijk houden van vogeltjes is in
verband met allergieën en dergelijke lastiger. Indien alle cliënten in de woonvorm
akkoord zijn met de verzorging van de vogels, dan kan het wel.
In woonvormen waar cliënten ademhalingsondersteuning krijgen, worden in de
gezamenlijke ruimtes geen huisdieren toegestaan. In de eigen woonruimte van de
cliënt is het wel toegestaan.
Bezoekers met honden mogen wel bij cliënten op de eigen kamer, maar niet in de
gezamenlijk ruimtes, tenzij de overige cliënten hier geen bezwaar tegen hebben.
Cliënten die reeds een huisdier bezitten voordat zij bij SGL komen, zullen in het
bewonersoverleg moeten aankaarten of zij hun huisdier kunnen meenemen.

Cliënten, die begeleid zelfstandig wonen (BZW) of cliënten die individueel wonen en
vallen onder de KSW-regeling, zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun huisdier en dienen
zelf zorg te dragen voor het huisdier.
3.

Richtlijnen voor de verzorging van huisdieren

SGL hanteert de volgende voorwaarden voor de verzorging van huisdieren in een WBC
(conform de richtlijnen van de WIP):
1. Huisdieren moeten vooraf worden gecontroleerd door de dierenarts, die een
gezondheidsverklaring afgeeft. Ook moeten de huisdieren zijn gevaccineerd.
Honden en katten worden zo nodig behandeld met een anti-vlooienmiddel
(volgens de gebruiksaanwijzing).
2. Huisdieren worden niet toegestaan in de gezamenlijke keuken. In de eigen keuken
van de cliënt geldt deze beperking niet.
3. Cliënten moeten zelf hun hond uitlaten of eventueel gebruik maken van een
diensten van derden, zoals bijvoorbeeld de hondenuitlaatservice.
4. Kattenbakken moeten dagelijks worden schoongemaakt, waarna de handen
moeten worden gereinigd.
5. Gekooide dieren mogen in de woonruimte van de eigenaar worden losgelaten,
mits overige cliënten hier geen overlast van ondervinden.
6. Kooien voor knaagdieren worden minimaal twee maal per week schoongemaakt.
7. Vogelkooien worden minimaal eenmaal per week gereinigd (mede afhankelijk van
het aantal vogels in de kooi). Niet alleen de bodem, maar ook de zitstokken
worden gereinigd.
8. Het schoonmaken van een aquarium moet geschieden volgens de gangbare
normen voor een aquarium. Na afloop van het schoonmaken van het aquarium
worden de handen en de armen gewassen. Met een wond op de handen of
onderarm wordt geen aquarium of terrarium schoongemaakt.
9. Na het verzorgen van dieren worden altijd de handen gewassen.
10. Ten aanzien van de voeding gelden de volgende regels:
 honden en katten krijgen geen rauw vlees te eten;
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geopende blikken voer dienen, goed afgesloten, in de eigen koelkast te
worden bewaard;
voer- en drinkbakken worden dagelijks gereinigd.
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