
Extra hygiëne i.v.m. opvang op de boerderij 
 
Persoonlijke hygiëne: 

 Was handen met water en zeep na contact met dieren, na het buiten spelen en voor het 
eten; 

 Droog handen met wegwerphanddoekjes en gooi deze na gebruik direct weg;  

 Verwissel kleding en schoenen van kinderen na een bezoek in de stallen of direct contact met 
dieren, of laat ze een overall dragen over de gewone kleding.  Deze zijn aanwezig op locatie. 
Was de kleding regelmatig en zorg dat schoenen die in de stal gedragen worden goed 
gereinigd kunnen worden. 

 Bij het verzorgen en voeren van de dieren worden laarzen of werkschoenen gedragen. Na 
afloop worden de laarzen/werkschoenen gereinigd, zodat er geen mest mee naar huis kan 
gaan, of de tuin in kan gaan. 

 

 Voedselhygiëne: 

 Eet niet tussen de dieren; 

 Eet geen voedsel dat op de grond is gevallen; 

 Laat geen dieren komen in ruimtes of op plaatsen waar eten bereid of gegeten wordt; 

 Gebruik geen rauwe melk of producten van rauwe melk of rauwe eieren; 

 Was groente en fruit uit eigen tuin grondig. 
 

 

Bedrijfs- en omgevingshygiëne: 

Het boerderij gedeelte is in eigendom en beheer van de heer A.vd Bosch. Er zijn afspraken met hem 
gemaakt over de bedrijfs- en omgevingshygiëne. 
 

 Zieke dieren worden gescheiden van gezonde dieren. Kinderen mogen niet in de buurt van 
zieke en dode dieren komen.  

 Kinderen en volwassenen mogen vanaf 4 maanden dracht tot 2 weken na het lammeren niet 
in de buurt van de schapen komen. 

 Zwangere vrouwen mogen niet in de stallen komen. 

 Speelweides en looppaden zijn vrij van mest en andere uitscheidingsproducten. 

 Gebruik voor besproeiing van speelweides en groentetuinen geen oppervlaktewater maar 
hemel- of grondwater. Door besproeiing met oppervlaktewater hebben kinderen op de 
boerderij ook zonder direct contact met dieren een hogere kans op besmetting met een 
zoönose. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extra veiligheidsregels i.v.m. opvang op de boerderij 
 
Gebruik van chemicaliën en diergeneeskundige middelen 

 Het is verboden een gewasbeschermingsmiddel of een biocide te gebruiken, dat niet 
wettelijk is toegestaan of geregistreerd of waarvoor geen geldig bewijs van vakbekwaamheid 
aanwezig is.  

 

 Als dhr vd Bosch de onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt, dan waarschuwt hij ons, en geeft 
aan waar hij die middelen gebruikt, zodat wij kunnen zorgen dat de kinderen hier niet spelen. 

 

 Tijdens aanwezigheid van de kinderen zal er niet uitgereden worden met 
bestrijdingsmiddelen. Ook zal dhr vd Bosch de gierput niet oproeren i.v.m. de gassen die dan 
vrij kunnen komen. Op andere momenten is de mestput afgedekt met een houtendeksel. Hij 
zal aangeven wanneer er uitgereden wordt met mest, of wanneer er mest geleverd wordt 
voor de gierput. De pm-ers zullen op die tijdstippen de kinderen binnen houden. 

 
Voertuigen op en om het erf 

 Kinderen mogen alleen meerijden op de trekker als ze de veiligheidsgordel dragen die 
bevestigd is aan de reling van de trekker 

 

 Kinderen tot 8 jaar mogen niet alleen op het erf spelen. Kinderen vanaf 8 jaar mogen (met 
toestemming van ouders via het toestemmingsformulier) op het erf spelen.   (zie uitleg 
toestemmingsformulier) 

 

 Als er kinderen op het erf spelen wordt er een SLOW POPPETJE neergezet. Dit poppetje 
markeert het gebied tot waar de kinderen mogen spelen, en is gelijk een signaal voor 
anderen dat er kinderen op het erf spelen. 

 

 Laat kinderen niet spelen op het erf als er trekkers of andere landbouwvoertuigen 
rondrijden.  

 

 Kinderen bezoeken de dieren niet zonder toezicht van een pm-er of van de boer. 
Uitzondering hierop zijn de oudere kinderen die met toestemming de pony mogen verzorgen 
of het konijn mogen verzorgen.  De dieren in de stal worden nooit zonder toezicht bezocht.   
(Afspraken toestemmingsformulier) Bij het bezoeken van de dieren het schrikdraad 
uitzetten. Schakelaar zit in de koeienstal linksboven naast de schuurdeur. 

 

 Auto`s mogen alleen parkeren op het grote parkeerterrein (uitgezonderd laden en lossen van 
materialen, of kinderen in en uit laten stappen na een uitje van het kdv of bso. De auto moet 
hierna direct weer op het parkeerterrein geparkeerd worden.  

 

 Niet spelen op het parkeerterrein rond breng- en haaltijden. 
 
 
 
 
 
 

 


