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DEEL 1: BASISDEEL HYGIËNE 

1 INLEIDING

1.1 Voor welke seksinrichtingen gelden de hygiëneri chtlijnen? 

Onder de groep seksinrichtingen valt een grote diversiteit aan bedrijven, 
inrichtingen, sekswerkers en bezoekers. Een goede hygiëne is van belang 
bij inrichtingen waar erotisch en/of seksueel contact plaatsvindt.  
Deze hygiënerichtlijnen gelden voor de seksinrichtingen waar (onderling) 
seksuele handelingen worden verricht. Voorbeelden van dergelijke 
seksinrichtingen zijn onder meer raamprostitutiebedrijven, clubs, escortbe-
drijven, massagesalons, darkrooms en parenclubs. Zie voor een uitgebrei-
de omschrijving van seksinrichtingen de begrippenlijst in de bijlage 13.2. 
 
In het basisdeel van de richtlijnen zijn normen opgenomen die voor iedere 
seksinrichting gelden. Indien er specifieke seksuele activiteiten plaatsvin-
den, gelden ook extra hygiëneregels. Deze staan omschreven in de 
hoofdstukken welke specifiek zijn voor de desbetreffende seksinrichting.  
 
1.2 Waarom is een goede hygiëne van belang? 

Door het veelal lichamelijk contact tussen personen is het risico aanwezig 
dat men in contact kan komen met allerlei ziektekiemen. Dit kan leiden tot 
de overdracht van verschillende aandoeningen en ziekten, waaronder ook 
seksueel overdraagbare ziekten. Door op een hygiënische en veilige wijze 
te werken, kan deze overdracht van ziektekiemen tot een minimum 
worden beperkt. Daarnaast is een goede hygiëne ook van belang voor de 
kwaliteit en representativiteit van de seksinrichting.  
 
1.3 Wiens verantwoordelijkheid? 

De kwaliteit van de hygiëne in de seksinrichtingen is een optelsom van de 
voorzieningen die de exploitant biedt en het gedrag van de individuele 
sekswerkers en bezoekers. In deze richtlijnen worden de minimale 
hygiëne eisen gesteld die gelden voor alle partijen. Iedereen is persoonlijk 
verantwoordelijk voor een goede hygiëne. Wederzijdse verantwoordelijk-
heden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Dit zodat er geen onduide-
lijkheden bestaan over wie waar verantwoordelijk voor is.  
 
1.4 Richtlijn voor vergunning? 

Een vergunning wordt verstrekt door de gemeente op basis van een 
gemeentelijke verordening. Bij het verlenen van een vergunning vraagt de 
gemeente als vergunningverstrekker aan meerdere gemeentelijke 
diensten advies. Aan de GGD wordt een oordeel gevraagd met betrekking 
tot de hygiëne.  
De GGD bezoekt de inrichting en toetst deze met behulp van de LCHV 
checklijst die is gebaseerd op de LCHV hygiënerichtlijnen voor seksinrich-
tingen. De eisen die in deze richtlijnen worden gesteld betreffen de 
minimale eisen.  
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Soms treft de GGD een situatie aan die ontoelaatbaar is. In dergelijke 
gevallen zal de GGD aan de gemeente adviseren om geen vergunning 
(meer) te verlenen. Ook wanneer het kwaliteitsniveau in de inrichting daalt, 
zal dit advies worden gegeven.  
 
1.5 Opbouw richtlijnen 

De richtlijnen zijn opgedeeld in meerdere delen, te weten een basisdeel en 
delen met betrekking tot specifieke seksinrichtingen. In het basisdeel staan 
de hygiënerichtlijnen vermeld die voor iedere seksinrichting van belang 
zijn. In de onderdelen worden de extra of aparte richtlijnen omschreven die 
specifiek zijn voor de betreffende seksinrichtingen.  
 
Indien in het basisdeel onderdelen staan vermeld die niet in een seksin-
richting aanwezig zijn, gelden deze regels uiteraard niet. Voorbeeld: In het 
basisdeel staan eisen met betrekking tot matrassen en bedden. Indien 
deze niet aanwezig zijn, hoeft er uiteraard niet te worden voldaan aan 
deze eisen. 
 
In de richtlijnen zal regelmatig worden gesproken over sekswerkers, 
cliënten en bezoekers. Hierbij worden zowel mannelijke als vrouwelijke 
personen bedoeld. 
 
Bij het opstellen van deze hygiënerichtlijnen is rekening gehouden met 
andere richtlijnen (bijvoorbeeld de arbo-richtlijnen). Dit is gedaan vanwege 
de raakvlakken. Aspecten met betrekking tot veiligheid, zelfbeschikking, 
ergonomie, brandpreventie, bouw- en woningtoezicht zijn slechts deels 
opgenomen. Alleen indien er een overlap met infectiepreventie aanwezig 
is. 
 
Ieder voorschrift in deze richtlijn is aangegeven met een symbool met de 
volgende betekenis: 
 
� wetboek = wettelijk verplicht voorschrift. Deze punten worden bij het 

toezicht getoetst door de overheid of de GGD, bijvoorbeeld de aanwe-
zigheid van een CE-code op de aanwezige condooms.  

� handje = landelijk vastgestelde norm. Deze punten worden bij het 
toezicht getoetst, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een handenwas-
gelegenheid met alle benodigdheden om de handen op een hygiëni-
sche wijze te kunnen wassen. 

☺ lachebek = advies, is wenselijk. Deze punten worden bij het toezicht 
niet getoetst, bijvoorbeeld het bijhouden van een afvinkschema voor 
de schoonmaakwerkzaamheden.  

 
Naast deze voorschriften geldt uiteraard ook de gemeentelijke verorde-
ning. Mogelijk staan hierover eisen in het gemeentelijke vergunningstelsel.  
 
Cursief gedrukte teksten in een kader zijn bedoeld als tip!
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2 ALGEMENE RICHTLIJNEN 

Gezonde bedrijfsvoering is in het belang van de exploitant, sekswerkers, 
bezoekers en cliënten. Het is dan ook van belang dat de regels zoals deze 
zijn opgesteld door de gemeentelijke vergunning (gebaseerd op de 
Algemene Plaatselijke Verordening), het LCHV en de Arbo-dienst worden 
nageleefd.  
 
2.1 Huisregels 

Het informeren van de cliënt/bezoeker kan door middel van het vermelden 
van een aantal huisregels. Deze huisregels informeren de cliënt/bezoeker 
over de toepassing van veilige sekstechnieken.  
☺ Plaats de huisregels op een voor de cliënt duidelijk zichtbare plaats.  
☺ Zorg dat het huisreglement in verschillende talen (afgestemd op de 

doelgroep: sekswerkers, cliënten en bezoekers uit verschillende lan-
den) aanwezig is.  

Er kan hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen huisregels die 
gelden voor de gehele seksinrichting en huisregels die gelden voor een 
betreffende ruimte (bijvoorbeeld een kamer of een sauna). Zie voor een 
voorbeeld van huisregels paragraaf 6.4. 
 
Plaats het huisreglement ook op uw website. Dit zodat cliënten zien welke 
regels er gelden.  
 
2.2 Informatievoorziening  

De aanwezigheid van foldermateriaal met betrekking tot veilige seks en 
seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) is van groot belang.  
� Zorg dat dit foldermateriaal is afgestemd op de doelgroep (sekswer-

kers, cliënten en bezoekers) en zichtbaar aanwezig is. Actueel folder-
materiaal is onder andere verkrijgbaar bij de plaatselijke GGD.  

☺ Maak een lijst met daarop alle gegevens, met name de telefoonnum-
mers van hulpverleningsinstanties en belangenorganisaties. 

 
Stel als eigenaar / exploitant een informatiemap samen met daarin alle 
informatie voor sekswerkers, bezoekers en cliënten en bewaar dit op een 
vaste plek. Raadpleeg hiervoor eventueel de GGD.
 
2.3 Veiligheid 

Met betrekking tot de veiligheid van alle aanwezigen in de inrichting dient 
het één en ander goed geregeld te zijn.  
� Zorg voor de aanwezigheid van tenminste één EHBO-trommel 

waarvan de inhoud volledig is en met een juiste houdbaarheidsdatum.  
☺ Controleer minimaal ieder kwartaal of de houdbaarheidsdatum van de 

producten in de EHBO-trommel niet is verlopen.  
 
Zorg dat er op iedere locatie één of meerdere BHV’ers (bedrijfshulpverle-
ners) aanwezig zijn. Als richtlijn wordt uitgegaan van 2% over het totaal 
aantal te beschermen personen. Raadpleeg hiervoor de Arbo-wetgeving, 
www.arbeidsinspectie.nl   
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3 BOUW EN INRICHTING 

De bouw en inrichting van een seksinrichting is van belang in verband met 
de schoonmaak van een ruimte. Ruwe muren, veel stoffering en niet 
bereikbare hoeken kunnen een belemmering zijn voor een goede 
reiniging.  
Ook de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen (keuken, toiletten, 
douches en (zwem)badgelegenheden) zal in dit hoofdstuk worden 
omschreven. Voor een goede persoonlijke hygiëne is in ieder geval de 
aanwezigheid van een (handen)wasgelegenheid onontbeerlijk.  
 
3.1 Algemene regels 

Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, om te voorkomen 
dat er onveilige of onhygiënische situaties ontstaan.  
 
� Zorg voor een mogelijkheid tot alarmering bij calamiteiten binnen 

handbereik. Alarmering is onder andere nodig wanneer een cliënt 
direct medische hulp nodig heeft.  

 
Schreeuwen is geen afdoende mogelijkheid tot alarmering. Voorbeelden 
die voor alarmering gebruikt kunnen worden zijn een (mobiele) telefoon of 
een alarmsysteem om hulp(diensten) in te schakelen.  
 
3.2 Gemeenschappelijke ruimten  

Het bedrijf kan bestaan uit verschillende gedeelten en ruimten. Ruimten 
zoals een bar, ontvangst-, en leefruimte waar aanwezigen gebruik van 
kunnen maken. Daarnaast zijn er ruimten waar erotische handelingen en 
seks bedreven kan worden.  
� Zorg dat alle ruimten zodanig zijn geconstrueerd dat ze goed reinig-

baar zijn. 
 

Motivatie: 
Een oppervlak dat glad is, is goed reinigbaar en voorkomt dat vuil zich 
ophoopt. Daarnaast moet het oppervlak zijn vervaardigd van een ma-
teriaal dat geen vocht doorlaat om te voorkomen dat het oppervlak 
langdurig vochtig blijft. Vocht is een goede voedingsbodem voor micro-
organismen. 
 

� Zorg dat in de ruimte ook voldoende verlichting aanwezig is. 
 

Motivatie: 
Goede verlichting zorgt ervoor dat gezien kan worden wat er schoon-
gemaakt moet worden.  
 

� Zorg voor voldoende ventilatievoorzieningen en lucht tenminste twee 
maal per dag de ruimte. 

 
Motivatie: 
Ventilatie is bedoeld om zuurstof toe te voeren en vervuilde lucht en 
vocht af te voeren. Als er een infectieziekte heerst, is het van belang 
dat medewerkers en bezoekers niet besmet raken. Eén van de maat-
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regelen die genomen kan worden, is zorgen voor frisse, goed geventi-
leerde ruimten. Daarnaast is ventilatie ook belangrijk voor het afvoeren 
van hinderlijke geuren en anderszins schadelijke stoffen. Voor mensen 
met luchtwegproblemen (astma) is ventilatie extra belangrijk.  
Voorbeelden van ventilatievoorzieningen zijn, naast mechanische 
ventilatie, een geopend raam of deur, een raampje in een deur of een 
grote kier onder de deur. 

 
Ventileren  
Ventileren is het voortdurend verversen van lucht: het vervangen van 
verontreinigde binnenlucht door minder verontreinigde buitenlucht, 
bijvoorbeeld door het openzetten van ramen en ventilatieroosters. Door 
voldoende en correct te ventileren kan er gezorgd worden voor een 
gezond leefklimaat.  
 
Luchten  
Luchten is het in korte tijd verversen van alle verontreinigde binnenlucht 
door het tegelijk openzetten van ramen en deuren. Lucht gedurende 
ongeveer tien minuten. Hierdoor wordt alle lucht in de ruimte ververst 
terwijl de temperatuur redelijk constant blijft. In de meeste gevallen is de 
temperatuur binnen tien minuten weer op peil. Luchten is geen vervanging 
voor ventilatie. Ook wanneer er voldoende gelucht wordt blijft ventileren 
noodzakelijk! 
 

3.2.1 De keuken 

In bijna elke seksinrichting is een keuken(tje) aanwezig. Soms betreft dit 
slechts een voorziening waar men een hapje en een drankje klaar kan 
maken voor zichzelf. In andere gevallen gaat het om een complete 
bar/restaurant waar zowel de bezoekers als de sekswerkers gebruik van 
kunnen maken. Als dit laatste het geval is, is de Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA) vanuit de overheid de inspecterende instantie.  
� Voldoe aan de normen die gesteld zijn in de Hygiënecode voor de 

Horeca1.  
 
Een keuken waar alleen gebruik van wordt gemaakt door de sekswerkers, 
moet voldoen aan de volgende eisen: 
� Scheid de keuken of het keukenblok van de sanitaire voorzieningen 

(minimaal door middel van een scheidingswand).  
� Bewaar gevaarlijke stoffen of giftige materialen (zoals bepaalde 

schoonmaakmiddelen) gescheiden van voedingsmiddelen. 
� Zorg dat de vloer goed reinigbaar, splintervrij en stroef is.  
� Voorzie de wand boven het aanrechtblad tot tenminste 60 cm van 

materiaal dat glad en gemakkelijk schoon te maken is.  
� Plaats in of in de onmiddellijke nabijheid van de keuken een voorzie-

ning om de handen te wassen. Voorzie deze handenwasgelegenheid 
van een zeepdispenser en handdoekjes voor éénmalig gebruik. 

� Plaats een afvalemmer in de ruimte. Deze moet voorzien zijn van een 
plastic zak.  

� Bewaar bederfelijke eet- en drinkwaren afgedekt in de koelkast bij een 
temperatuur van maximaal 7 °C. 

                                                
 
1 De Hygiënecode voor de Horeca is te verkrijgen bij het Bedrijfschap Horeca en Catering, 
www.kenniscentrumhoreca.nl.   
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� Maak de keuken schoon volgens een vast schoonmaakschema. Zie 
hiervoor 13.1. 

 

3.2.2 Toiletten  

Toiletten kunnen een bron van micro-organismen vormen als ze slecht 
worden schoongemaakt of in slechte staat zijn.  
� Zorg voor de aanwezigheid van minimaal één toilet.  
☺ Zorg voor de aanwezigheid van minimaal twee toiletten. Herentoiletten 

mogen worden vervangen door urinoirs. Dit zodat er een scheiding is 
tussen het toilet voor de sekswerkers en de cliënten.  

� Voorzie de toiletten van een handenwasgelegenheid en plaats hierbij 
een zeepdispenser en handdoekjes voor éénmalig gebruik. 

� Plaats een afvalemmer in de ruimte. Deze moet voorzien zijn van een 
plastic zak.  

� Houd de toiletten schoon en reinig op huishoudelijke wijze. Hanteer 
hierbij het schoonmaakschema uit de bijlage. Zie hiervoor 13.1. 

� Stel een schoonmaakschema op waar de frequentie en wijze van 
schoonmaken, van met name de sanitaire voorzieningen, op wordt 
aangegeven.  

☺ Stel een afvinkschema op om de schoonmaakwerkzaamheden te 
registreren.  

 
� Voorzie de vloer van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt en 

goed reinigbaar is. 
 

Motivatie: 
Vocht is een goede voedingsbodem voor micro-organismen. Een vloer 
die glad is, is goed reinigbaar. Voorbeelden van dergelijke vloeren zijn 
een tegelvloer, een gegoten vloer en linoleum.  

 
� Voorzie de wanden tot tenminste 1,50 meter vanaf de vloer van 

materiaal dat geen vocht absorbeert en gemakkelijk schoon te maken 
is. Vervaardig de overige delen van de wanden en het plafond van 
materiaal dat niet door water en waterdamp kan worden aangetast. 

� Voorzie het toilet van één of meer ventilatieopeningen of beweegbare 
ramen die rechtstreeks in verbinding staan met de buitenlucht. 
 
Motivatie: 
Ventilatie is bedoeld om zuurstof toe te voeren en vervuilde lucht en 
vocht af te voeren. Als er een infectieziekte heerst, is het van belang 
dat medewerkers en bezoekers niet besmet raken. Eén van de maat-
regelen die genomen kan worden, is zorgen voor frisse, goed geventi-
leerde ruimten. Daarnaast is ventilatie ook belangrijk voor het afvoeren 
van hinderlijke geuren en anderszins schadelijke stoffen. Voor mensen 
met luchtwegproblemen (astma) is ventilatie extra belangrijk.  
Voorbeelden van ventilatievoorzieningen in een toilet zijn, naast me-
chanische ventilatie, een raampje in een deur of een grote kier onder 
de deur. 
 

� Zorg voor voldoende toiletpapier. 
☺ Plaats sanitaircontainers in de damestoiletten. 
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3.2.3 Douches en huishoudelijke (bubbel) baden 

Een schone douche is niet alleen prettig om in te douchen, maar ook 
beperkt dit het risico van het oplopen van voetschimmel. Ditzelfde geldt 
voor (bubbel) baden. De overige regels voor baden staan omschreven in 
paragraaf 3.3. 
� Zorg voor de aanwezigheid van minimaal één douche. 
� Houd de douches schoon en reinig op een huishoudelijke wijze. 

Hanteer hierbij het schoonmaakschema uit de bijlage. Zie hiervoor 
13.1. 

� Leeg en reinig (bubbel) baden na ieder gebruik op een huishoudelijke 
wijze. 

� Plaats een afvalemmer in de ruimte. Deze moet voorzien zijn van een 
plastic zak. 

� Stel een schoonmaakschema op waar de frequentie en wijze van 
schoonmaken van met name de sanitaire voorzieningen op zijn aan-
gegeven.  

☺ Stel een afvinkschema op om de schoonmaakwerkzaamheden te 
registreren.  

 
� Voorzie de vloer van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt, 

gemakkelijk schoon is te houden en eventueel te desinfecteren.  
 
Motivatie: 
Vocht is een goede voedingsbodem voor micro-organismen. Een vloer 
die glad is, is goed reinigbaar. Voorbeelden van dergelijke vloeren zijn 
een tegelvloer, een gegoten vloer en linoleum. 
 

� Plaats de vloer op afschot zodat (schrob)water vanzelf afvloeit richting 
de afvoer. 

� Voorzie de afvoer van een afneembaar rooster en een stankafsluiter. 
� Voorzie de wanden tot tenminste 1,70 meter vanaf de vloer van 

materiaal dat geen vocht absorbeert en gemakkelijk schoon te maken 
is. Voorzie de overige delen van de wanden en het plafond van mate-
riaal dat niet door water en waterdamp kan worden aangetast. 

� Ventileer de doucheruimten voldoende; zodanig dat er geen condens 
en/of schimmelgroei op de wanden en het plafond zichtbaar is. 

☺ Plaats voldoende kledinghaakjes voor het ophangen van kleding zodat 
deze niet nat wordt of op de grond ligt. 

 

3.2.4 Afvalverwerking 

Vuilnis kan, indien het niet adequaat en frequent wordt opgeslagen en 
verwijderd, een bron van ziektekiemen zijn en trekt bovendien ongedierte 
aan. De opslag en verwijdering van afval moet om die reden aan strenge 
eisen voldoen.  
� Verzamel dagelijks, of indien nodig meerdere keren per dag, het afval 

bij een aparte opslagplaats. 
� Sla het afval op in gesloten afvalcontainers. 
� Zorg dat het afval tijdig wordt opgehaald en met die frequentie dat er 

geen afval rondom of buiten de afvalbakken wordt gedeponeerd. 
� Houd deze opslagplaats zodanig schoon dat ratten en ander ongedier-

te niet worden aangetrokken. 
� Deponeer condooms na gebruik in een afvalbak die is voorzien van 

een afvalbak. 
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� Gooi scherpe voorwerpen (o.a. scheermesjes) niet in een vuilniszak. 
Verzamel en voer scherpe voorwerpen in een speciale UN-gekeurde 
naaldencontainer2 af. 

 
3.3 Zwem- en badgelegenheden 

Soms is de seksinrichting voorzien van zwembaden, bubbelbaden 
sauna's. Deze ruimten moeten, net als de ruimte waar erotische handelin-
gen worden verricht, minimaal voorzien zijn van een handenwasgelegen-
heid met toebehoren. Indien dit onmogelijk is, volstaat een handenwasge-
legenheid in de directe nabijheid.  
 

3.3.1 Eisen aan zwembaden, bubbelbaden, whirlpools,  massage-

baden, jacuzzi’s etc. 

� Zorg dat baden met een diepte van meer dan 0,5 meter en een 
oppervlakte van 2 m² of meer (categorie A badinrichtingen), voldoen 
aan de eisen die gesteld zijn in de Wet Hygiëne en Veiligheid Badin-
richtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en het daarbij behorende 
besluit (BHVBZ) (www.overheid.nl → wet- en regelgeving → zoeken 
→ badinrichtingen en zwemgelegenheden). De Provincies zien toe op 
de naleving van deze eisen.  

� Meld bij de Provincie indien u beschikt over een zwem- en/of badvoor-
ziening. Dit bent u als exploitant verplicht. Zie voor adressen de bijlage 
13. 

 
Voorschriften aangaande dergelijke voorzieningen zijn te verkrijgen bij de 
Provincies. 
 
� Leeg en reinig kleine baden, die niet onder de wet (WHVBZ) vallen, na 

ieder gebruik.  
 

Motivatie: 
Tijdens het baden komt er vuil van het lichaam in het water. Ook li-
chaamsvloeistoffen kunnen in het water terechtkomen. Via het water 
kunnen micro-organismen makkelijk worden overgedragen.  
 

� Zorg dat baden voorzien zijn van een glad en afwasbare ombouw.  
 

Motivatie: 
Een gestoffeerde badrand blijft lang nat en is niet goed schoon te ma-
ken. Dit is daardoor een plaats waar bacteriën gemakkelijk kunnen 
vermenigvuldigen.  

 

                                                
 
2 Een volle naaldenbox kan in sommige gemeenten bij de gemeentereiniging worden 
ingeleverd. Soms ook bij apotheken. Ook bij de chemokar is inleveren mogelijk indien het 
een box van niet meer dan 60 liter betreft. Er zijn GGD’en die als service aanbieden om de 
naaldenboxen om te ruilen. De scherpe voorwerpen worden op een speciale manier 
vernietigd. Voor deze dienstverlening kan een vergoeding worden gevraagd.  
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Whirlpools, bubbelbaden, jacuzzi’s etc. vragen zeer veel aandacht voor  
een goede beheersing van de waterkwaliteit. Condensvorming in de 
luchtleidingen kan eveneens een bron van bacteriegroei zijn. Het ontwerp 
van whirlpools, jacuzzi’s en bubbelbaden wordt als zeer risicovol be-
schouwd met betrekking tot legionellapreventie (zie paragraaf 3.4). 
 

3.3.2 Eisen aan sauna’s, stoomcabines, etc. 

In de saunacabine zelf wordt weinig water gebruikt, heerst droogte en een 
hoge temperatuur. Omstandigheden waarin bacteriën zich over het 
algemeen niet thuis voelen. In stoomcabines daarentegen heerst juist een 
hoge luchtvochtigheidsgraad en wordt vaak koud water gebruikt om af te 
spoelen. Een goede schoonmaak in met name de stoomcabines is van 
groot belang. Ook niet zichtbaar vuil kan een bron van besmetting zijn.  
� Reinig en desinfecteer (als de ruimte gedurende de gehele dag 

gebruikt wordt) vloeren en zitbanken minimaal twee keer per dag. Zie 
voor de werkwijze van desinfecteren paragraaf 4.3. 
 
Motivatie: 
Desinfecteren van het oppervlak is noodzakelijk door het risico op de 
aanwezigheid van lichaamsvloeistoffen en bloed.  
 

� Plaats geen rubberen zitkussentjes in de stoomcabines aangezien 
deze niet gedesinfecteerd kunnen worden.  

 
3.4 Legionellapreventie 

In deze paragraaf worden de richtlijnen weergegeven voor het uitvoeren 
van legionellapreventie. Meer informatie over de legionellabacterie en de 
ziekte legionellose is te vinden op de website www.rivm.nl/cib van het 
Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb). Meer informatie over de 
wetgeving en legionellapreventie is te vinden op www.vrom.nl en 
www.legionellavraagbaak.nl. 
 
Het verschilt per seksinrichting of zij aan legionellapreventie moeten doen. 
Er zijn drie situaties mogelijk: 
1. Een seksinrichting waar douches, geen overnachtingen en geen 

whirlpools, baden en dergelijke zijn. Er hoeft in dit geval niet aan legi-
onellapreventie te worden gedaan. 

2. Een seksinrichting waar douches, wel overnachtingen en geen 
whirlpools, baden en dergelijke zijn. Het prostitutiebedrijf valt nu on-
der de categorie logiesverblijven en dient om die reden aan legionel-
lapreventie te doen. 

 
In het Waterleidingbesluit staat omschreven aan welke eisen een locatie 
moet voldoen. De eisen zijn in het kort als volgt: 
� Laat een risicoanalyse op de waterleidinginstallatie uitvoeren en stel 

aan de hand van de aanwezige risico’s een beheersplan op. 
� Laat ieder half jaar het water bacteriologisch testen op de aanwezig-

heid van legionellabacteriën.  
 
3. Een seksinrichting waar douches zijn, geen overnachtingen, wel 

whirlpools, baden e.d. (vallend onder categorie A badinrichtingen) 
vallen onder de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 
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Zwemgelegenheden. De seksinrichting moet dan wel aan legionel-
lapreventie doen, zoals in deze wet staat omschreven. 

 
In het Besluit Hygiëne en Veiligheid van Badinrichtingen en Zwemgele-
genheden (BHVBZ) zijn eisen gesteld aan legionellapreventie indien het 
water wordt verneveld, zoals bij whirlpools (BHVBZ paragraaf 1a, artikelen 
2a t/m 2d). Deze artikelen van het besluit, vallende onder de Wet Hygiëne 
en Veiligheid van Badinrichtingen en Zwemgelegenheden, zijn alleen van 
toepassing op baden die minimaal  2 m² en 0,50 cm diep zijn.  
� Stel een risicoanalyse op met daarin: 

- een omschrijving van de installatie; 
- de herkomst, aard en kwaliteit van het water; 
- de gebruikte desinfectiemiddelen; 
- de gegevens over bedrijfsvoering van de installatie en apparatuur; 
- de gebruikgegevens over de installatie en apparatuur; 
- de bezoekersaantallen. 

� Stel een beheersplan op met daarin hoe de gevonden knelpunten 
worden beheerst.  

☺ Laat de risicoanalyse en het beheersplan opstellen door de leveran-
cier, een waterbehandelingsfirma en/of een wateradviesbedrijf of sluit 
een onderhouds- of beheerscontract af met een waterbehandelings-
firma of de leverancier. 
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4 SCHOONMAAK VAN RUIMTEN, MEUBILAIR, WASGOED EN 

SEKSATTRIBUTEN 

Om overdracht van ziektekiemen zoveel mogelijk te beperken, moet de 
bouw en inrichting van een locatie aan allerlei regels voldoen. Het is echter 
ook belangrijk dat de ruimte goed wordt schoongemaakt en het pand en 
de aanwezige meubels en materialen goed worden onderhouden. Ook de 
ruimte, meubels en materialen kunnen namelijk door de aanwezigheid van 
stof en vuil een bron zijn voor ziektekiemen. 
 
Via handen, dildo’s, vibrators en andere seksattributen kunnen seksueel 
overdraagbare aandoeningen worden overgedragen. Er kan (niet altijd 
zichtbaar) bloed, sperma, vaginaal vocht, urine of ontlasting op bedden-
goed, handen, seksattributen of elders achterblijven. Deze lichaamsvloei-
stoffen kunnen besmet zijn met schadelijke bacteriën, parasieten en 
virussen, die ernstige infectieziekten kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld 
HIV, hepatitis B, chlamydia en syfilis). De wijze waarop gereinigd wordt, is 
afhankelijk van de soort vervuiling.  
 
In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten voor reinigen en 
desinfecteren van ruimten, meubilair, wasgoed en seksattributen toege-
licht. 
 
4.1 Schoonmaakschema  

� Zorg dat er een duidelijk schoonmaakschema aanwezig is, waarin de 
frequentie en de manier van schoonmaken staat vermeld. Zie bijlage 
13.1. 

Het schoonmaakschema kan aangepast worden naar intensiteit van het 
gebruik. Van een advies kan afgeweken worden indien dit goed beargu-
menteerd wordt. 
☺ Houd op een afvinkschema bij welke schoonmaakwerkzaamheden er 

zijn uitgevoerd. Met name als er met meerdere personen wordt 
schoongemaakt, is het wenselijk dat de periodieke werkzaamheden 
worden afgevinkt. Het is dan voor iedereen duidelijk wanneer welke 
schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd.  

� Instrueer iedereen die schoonmaakt door deskundigen op dit gebied. 
 
Motivatie: 
Schoonmaken is een vak apart. Een goede schoonmaak is van cruci-
aal belang om overdracht van mogelijke ziekteverwekkers te voorko-
men. Een oppervlak kan zichtbaar schoon zijn, maar door een ver-
keerde werkwijze kan het oppervlak nog veel bacteriën en virussen 
bevatten. 

  
☺ Laat de schoonmaak uitvoeren door een professioneel schoonmaak-

bedrijf.  
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4.2 Reinigen 

Huishoudelijk reinigen is het verwijderen van het zichtbaar aanwezig vuil. 
Hiervoor kunnen verschillende materialen en middelen gebruikt worden. 
De wijze waarop gereinigd wordt, is afhankelijk van de soort vervuiling. 
 

4.2.1 Schoonmaakmethoden 

Stof afnemen  
Gebruik hiervoor een stofbindende of vochtige doek. Hierdoor wordt 
voorkomen dat stof in de lucht gaat dwarrelen. 
 
Stofwissen  
Dit is het schoonmaken van een gladde vloer met een stofwis apparaat en 
een stofbindende wegwerpdoek. Hiermee worden stof en losliggend vuil 
verwijderd. 
 
Stofzuigen  
Stofzuigen is ideaal voor het schoonmaken van tapijt. Een gevolg van 
stofzuigen is dat zeer fijne stofdeeltjes via de uitgeblazen lucht in de ruimte 
terechtkomen. Ventileer altijd tijdens het stofzuigen.  
 
Wanneer een vloer met een bezem wordt geveegd, wervelt stof op. Het 
(fijn) stof daalt op een later tijdstip weer neer in de ruimte. Vegen is 
zodoende weinig effectief.  
 
Nat schoonmaken  
� Maak meubilair en voorwerpen schoon met een sopje van een 

huishoudelijk schoonmaakmiddel.  
� Maak vloeren schoon met een dweil of een mop (dweil aan een stok). 

Gebruik hierbij twee emmers, één voor het schone sopwater en één 
voor het vuile gebruikte water.  

� Draag bij het reinigen van mogelijk besmette materialen wegwerp-
handschoenen en was na het uittrekken van de handschoenen de 
handen.  
 
Motivatie: 
Bij het uittrekken van de handschoenen kunnen de handen worden 
besmet door de vuile buitenzijde van de handschoenen.  
 

� Droog meubilair en voorwerpen na het schoonmaken met een schone 
doek of laat het meubilair en de voorwerpen aan de lucht drogen.  

 

4.2.2 Aandachtspunten reinigen 

Het is belangrijk de schoonmaakmaterialen na de werkzaamheden op de 
juiste wijze te reinigen, te drogen, op te ruimen en indien nodig te vervan-
gen. Zo kan worden voorkomen dat met vuile voorwerpen een nog grotere 
besmetting plaatsvindt.  
☺ Reinig eerst droog. Werk hierbij altijd van schoon naar vuil en van 

hoog naar laag. 
☺ Zorg voor een juiste dosering van schoonmaakmiddelen. 
☺ Ververs zichtbaar vervuild sopwater tussendoor. 
☺ Gebruik dagelijks schoon materiaal (schone doeken, schone wisser 
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etc.).  
☺ Ventileer tijdens het schoonmaken.  
☺ Reinig schoonmaakmaterialen na gebruik. Was doeken en moppen op 

60°C en laat het schoonmaakmateriaal aan de lucht d rogen of droog 
deze in de droger. Laat nooit natte sopdoeken, moppen en dweilen in 
emmers achter, om uitgroei van bacteriën te voorkomen. 

☺ Berg de schoonmaakmaterialen en -middelen op in een aparte 
werkkast. Reinig de werkkast minimaal éénmaal per maand op huis-
houdelijke wijze. 

☺ Vervang het filter van de stofzuiger volgens het voorschrift van de 
fabrikant. 

 
Besteed extra aandacht aan het reinigen van handcontactpunten, zoals 
kranen, lichtknopjes, deurkrukken en doorspoelknoppen. Via deze 
oppervlakken kunnen ziektekiemen makkelijk worden overgedragen.  
 
Sanitair is te onderscheiden in ‘schoon’ (wastafel, tegels) en ‘vuil’ sanitair 
(binnenkant toiletpot, lage tegels naast toilet).  
� Gebruik voor schoon en vuil sanitair aparte emmers (bijvoorbeeld met 

aparte kleuren).  
� Gebruik bij dagelijkse reiniging van schoon en vuil sanitair een 

allesreiniger en wegwerpdoeken of wasbare sopdoeken. 
 
Bij reinigen is een goede volgorde van cruciaal belang. Werk altijd van 
schoon naar vuil. Start bijvoorbeeld in de algemene ruimte, reinig dan de 
ruimten waar erotische en seksuele handelingen worden verricht en eindig 
met de schoonmaak in de sanitaire ruimten. 
 
4.3 Desinfecteren 

In situaties waarbij een verhoogd risico op besmetting aanwezig is, moet 
desinfectie worden toegepast. Desinfecteren is het zodanig behandelen 
van materialen of oppervlakken dat alle micro-organismen worden 
gedood, of tot aanvaardbare aantallen wordt teruggebracht. Hierdoor 
wordt overdracht van besmettelijke ziekten voorkomen.   
 

4.3.1 Wanneer desinfecteren 

Desinfectie is in de volgende gevallen nodig: 
� Desinfecteer wanneer oppervlakken, meubilair of voorwerpen 

verontreinigd zijn met bloed of andere lichaamsvloeistoffen met daarin 
zichtbare bloedsporen. Voorbeelden van lichaamsvloeistoffen zijn 
urine, braaksel, sperma en slijm.  

 
Motivatie: 
Via bloed kunnen infectieziekten worden overgedragen. Om te voor-
komen dat er resten bloed op oppervlakken, meubilair of voorwerpen 
achterblijft, dient er middels desinfectie afdoding van micro-
organismen plaats te vinden.  
 

� Desinfecteer seksattributen na ieder gebruik.  
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4.3.2 Soort desinfectiemiddel  

Chemische desinfectie van oppervlakken, meubilair en voorwerpen kan op 
verschillende manieren, met alcohol 70% of chloortabletten.   
 
� Gebruik alcohol 70% bij kleine oppervlakken (< 0,5 m²).  
� Gebruik chloortabletten bij grote oppervlakken (> 0,5 m2 ).  
 
Chloortabletten en alcohol 70% zijn bij apotheek of (horeca) groothandel 
verkrijgbaar. 

4.3.3 Aandachtspunten en werkwijze desinfecteren  

� Reinig huishoudelijk het oppervlak altijd voordat er gedesinfecteerd 
wordt. Dit is noodzakelijk omdat alle desinfectiemiddelen door bloed 
(eiwitten) en organisch materiaal deels onwerkzaam worden gemaakt. 
Een desinfectans werkt sneller en beter naarmate het te desinfecteren 
oppervlak schoner is.  

� Gebruik een desinfectans strikt volgens voorschrift. De juiste volgorde 
van handelingen, een juiste dosering, voldoende inwerktijd en goed 
naspoelen en nadrogen, zijn bepalend voor de effectiviteit en veiligheid 
van het proces.  

� Draag bij het desinfecteren altijd wegwerphandschoenen en was na 
afloop de handen met water en zeep.  

 
Motivatie: 
Het dragen van handschoenen tijdens het desinfecteren is ter be-
scherming van de eigen handen. Desinfectiemiddelen kunnen de huid 
namelijk aantasten.  
 

� Meng een desinfectiemiddel nooit met andere middelen!  
 
Bij gebruik van alcohol 70% blijven er geen giftige resten achter: afspoelen 
na ontsmetting is dan ook niet nodig! 
 
Alcohol is erg brandbaar, dus niet roken tijdens werkzaamheden met 
alcohol 70%. 
 
Kleine oppervlakken (< 0,5 m²)   
� Trek wegwerphandschoenen aan. 
� Neem bevuiling op met keukenrolpapier.  
� Gooi vervuild papier en handschoenen direct weg. 
� Trek nieuwe handschoenen aan. 
� Reinig het oppervlak met een allesreiniger. 
� Spoel het oppervlak na met schoon water en droog het met een 

schone doek of papier. 
� Dep op de plek waar de bevuiling zat met alcohol 70% en laat de 

alcohol aan de lucht drogen. 
 
Grote oppervlakken (> 0,5 m²):  
� Trek wegwerphandschoenen aan. 
� Neem bevuiling op met grote hoeveelheden keukenrolpapier en gooi 

dit weg in een plastic vuilniszak. Gooi de handschoenen direct weg. 
� Trek nieuwe wegwerp handschoenen aan. 
� Reinig het oppervlak met een allesreiniger.  
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� Spoel het oppervlak na met schoon water en droog het met een 
schone doek of papier. 

� Gebruik een dosering van één chloortablet per anderhalve liter. Hierbij 
wordt uitgegaan van tabletten met 1,5 gram actief chloor per tablet. 

� Los vier chloortabletten op in zes liter handwarm water.  
� Sop het oppervlak hiermee in en laat het minimaal vijf minuten 

inwerken. 
� Spoel het oppervlak daarna schoon met schoon water. 
� Gooi na het desinfecteren de schoonmaakmaterialen weg of was ze 

op 60°C.  
 
Werkvolgorde voor voorwerpen die ondergedompeld kun nen worden  
� Trek wegwerphandschoenen aan. 
� Reinig het voorwerp met een allesreiniger.  
� Spoel het voorwerp na met schoon water en droog het met een 

schone doek of papier. 
� Gebruik een dosering van één chloortablet per anderhalve liter. Hierbij 

wordt uitgegaan van tabletten met 1,5 gram actief chloor per tablet. 
� Los vier chloortabletten op in zes liter handwarm water.  
� Zorg dat de voorwerpen die gedesinfecteerd moeten worden goed  

gereinigd, afgespoeld en gedroogd zijn. 
� Dompel de gereinigde voorwerpen onder in het water met chlooroplos-

sing. 
� Laat de voorwerpen minimaal vijf minuten ondergedompeld liggen. 
� Neem de voorwerpen met schone handschoenen uit de bak. 
� Spoel ze na met schoon water. 
� Leg ze te drogen op een schone doek. 
☺ Berg ze op in een schone lade of kast. 
� Gooi de chlooroplossing na gebruik weg. 
 
4.4 Wasgoed 

Vuil wasgoed kan besmet zijn met schadelijke ziektekiemen. Daarom is 
het van belang dat vuile was goed gescheiden wordt van schone was.  
� Verzamel en transporteer de vuile was in een gesloten was-

mand/plasticzak. Indien het eigen wasgoed betreft, kan deze in een 
eigen tas of zak naar huis worden vervoerd.  

� Draag bij het verzamelen van het vuile wasgoed plastic handschoe-
nen.  

� Gebruik geen verkorte wasprogramma’s en was volgens het wasvoor-
schrift van het wasgoed.  

☺ Maak gebruik van een wasdroger. 
 
Was wasgoed met bloed of andere lichaamsvloeistoffen bij een tempera-
tuur van 60 °C. Of was deze volgens wasvoorschrift en droog deze 
vervolgens in de droger of strijk het wasgoed. Door deze hittebehandeling 
na het wassen worden de aanwezige micro-organismen gedood. 
 
 
4.5 Gebruik en schoonmaak van seksattributen 

Bij cliëntcontacten kunnen seksattributen (seksspeeltjes) gebruikt worden. 
Ze kunnen ook gebruikt worden bij extreme seks 
� Reinig en desinfecteer na elk gebruik de seksattributen (die in 
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aanraking zijn geweest met bloed, ontlasting, urine, sperma, en vagi-
naal vocht) én voor verschillende mensen worden gebruikt. Zie hier-
voor ook het schoonmaakschema in bijlage 13.1.  

☺ Laat de bezoeker zijn eigen seksattributen meenemen. Deze seksat-
tributen zijn alleen bestemd voor eigen gebruik.   

� Houd vuile (= mogelijke besmette) seksattributen gescheiden van 
schone seksattributen. 

 
Knoop een seksspeeltje in een condoom. Na gebruik moet het condoom 
worden weggegooid. De handen moeten na het weggooien worden 
gewassen en het speeltje moet worden gereinigd. Desinfectie is niet nodig.  
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5 VEILIGE (SEKS)CONTACTEN 

Veilige (seks)contacten houdt in dat er maatregelen worden genomen om 
te voorkomen dat seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) worden 
overgedragen van de ene persoon op de andere persoon.  
Naast soa zijn er in het seksueel contact, net als trouwens bij ieder ander 
menselijk contact, vele andere ziektekiemen die overgedragen kunnen 
worden, van bijvoorbeeld een gewone griep, schaamluis of voetschimmel 
tot dysenterie en tuberculose.  
In dit hoofdstuk worden niet alleen de maatregelen benoemd die genomen 
moeten worden om de kans op overdracht van specifieke infecties te 
beperken, maar ook de persoonlijke en algemene hygiëne. Deze hygiëne 
is van belang om andere infectieziekten te voorkomen. 
 
Een besmetting met een soa vindt plaats via de huid of slijmvliezen van de 
mond, de keel, de vagina, de anus, de penis en de urineleider (pisbuis). 
Besmetting kan zowel plaatsvinden via een niet-intacte huid (bijv. bij 
bloedoverdraagbare aandoeningen) als een intacte huid (bijv. herpes). De 
huid raakt gemakkelijker beschadigd bij extremere sekstechnieken, 
waardoor de kans op infectieziekten groter wordt.  
 
De micro-organismen die een soa veroorzaken leven op de huid, de 
slijmvliezen, in bloed en lichaamsvloeistoffen. Bij onveilige seks kunnen 
deze ziekteverwekkers van de huid en het slijmvlies van de ene persoon 
op die van de ander overgaan.  
 
In de brochure ‘Safe Sex’ van Soa Aids Nederland is meer informatie te 
vinden over het voorkomen van soa’s. Soa Aids Nederland geeft boven-
dien een handboek uit waarin de soa-preventie verder wordt uitgewerkt. 
Ook de op de site www.homoseks.nl en www.indeprostitutie.nl is hier meer 
informatie over te vinden.  
 
5.1 Persoonlijke hygiëne 

Ieder mens draagt ontelbare, al dan niet ziekmakende, micro-organismen 
(onder andere bacteriën en virussen) bij zich. Om verspreiding van micro-
organismen naar andere mensen tegen te gaan, is een goede persoonlijke 
hygiëne belangrijk.  
 

5.1.1 Handhygiëne 

Ziektekiemen kunnen zeer gemakkelijk via de handen worden overgedra-
gen. Een goede handhygiëne is dan ook van belang.  
� Was de handen voor en na ieder sekscontact, na schoonmaakwerk-

zaamheden, na uittrekken van de handschoenen, na toiletbezoek en 
voor en na het eten.  

� Was de handen na contact met bloed, ontlasting, urine, sperma en 
vaginaal vocht.  

� Was de handen met vloeibare zeep uit een zeepdispenser en droog de 
handen aan handdoekjes voor eenmalig gebruik. 
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Indien er geen gelegenheid is om handen te wassen, kunnen de handen 
ook ingewreven worden met handalcohol. Let op: handalcohol heeft geen 
reinigende, maar een desinfecterende werking én kan alleen gebruikt 
worden bij zichtbaar schone handen. De werkwijze met handalcohol is als 
volgt: gebruik zoveel handalcohol ter grootte van een erwt. Wrijf de 
handen hier helemaal mee in en laat deze vervolgens drogen aan de 
lucht.  
 

5.1.2 Lichamelijke hygiëne  

Voor een goede lichaamshygiëne dienen de volgende regels in acht te 
worden genomen: 
☺ Douche dagelijks. 
� Verschoon na iedere cliënt het beddengoed. Indien een handdoek 

gebruikt wordt, deze vervangen bij iedere bezoeker.  
� Was na elk seksueel contact minimaal het onderlichaam of het 

gebruikte lichaamsdeel. Zie voor vaginale douches paragraaf 5.4. 
� Zorg dat nagels schoon en zonder scherpe randjes zijn. Dit om 

beschadiging van condooms en huidbeschadiging te voorkomen. 
� Dek huiduitslag en wondjes met een (waterafstotende) pleister af. 
� Was na gebruik van massageolie goed de handen en geslachtsdelen. 
 
Door contact met olie gaat een condoom eerder stuk. Er is ook massage-
vloeistof op water- en siliconenbasis op de markt. 
 
☺ Voorkom seksueel contact zolang een genitale of orale piercing nog 

niet volledig is genezen. Nog niet volledig genezen piercings aan de 
geslachtsdelen of de mond leveren namelijk infectiegevaar op. Een 
nog niet genezen piercing kan de volgende kenmerken hebben: rode 
huid rondom de piercing, gezwollen huid, (enigszins) pussend, bloe-
dend, korstjes rondom de piercing etc. 

 
5.2 Vaccineren en onderzoek 

5.2.1 Hepatitis A en B 

� Laat u vaccineren tegen hepatitis B als u wisselende seksuele 
contacten heeft en/of wanneer u werkt met naalden of mesjes.    

Bij de eerste vaccinatie wordt bloed afgenomen en wordt onderzocht of 
men ooit hepatitis B heeft gehad (deze ziekte kan men hebben gehad 
zonder dat gemerkt te hebben). Als iemand nooit hepatitis B heeft gehad, 
wordt de serie afgemaakt. Dit houdt in dat iemand nog twee vaccinaties 
krijgt in een half jaar. In 60 tot 95% van de gevallen (leeftijdsafhankelijk) is 
men vervolgens voor het leven beschermd tegen hepatitis B. Dan kan 
iemand zelf geen hepatitis B meer krijgen en het ook niet meer overdragen 
aan anderen.  
 
Houd er rekening mee dat een vaccinatie tegen hepatitis B geen be-
scherming biedt tegen andere bloed- en seksueel overdraagbare ziekten 
zoals hepatitis C en HIV. 
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Het vaccineren tegen hepatitis B is gratis voor personen uit de risicogroe-
pen. Dit kan bij de plaatselijke GGD worden gedaan. Onder de risicogroep 
wordt verstaan: 
- mannen met homoseksuele contacten waaronder biseksuele mannen; 
- drugsgebruikers; ooit of huidig harddruggebruik (m.u.v. smart drugs); 
- prostituees.  
 
☺ Laat u vaccineren tegen hepatitis A als u wisselende seksuele 

contacten heeft. 
Hepatitis A, ook wel besmettelijke geelzucht genoemd, is een ontsteking 
van de lever (hepatitis). Hepatitis A is erg besmettelijk en wordt overge-
dragen via de ontlasting indien deze besmettelijke virusdeeltjes bevat die 
op een of andere manier (meestal via de handen) in de mond terecht 
komen. Via de handen kan het hepatitis A-virus ook op eetgerei en eten 
terechtkomen. Drank of voedsel kan hierdoor besmet raken met het 
hepatitis A-virus.  
 

5.2.2 Soa-onderzoek 

Ook al is de seks altijd veilig en wordt het condoom consequent gebruikt, 
regelmatig onderzoek op soa wordt sterk aanbevolen voor iedereen die 
wisselende partners heeft. 
� Laat minimaal vier keer per jaar een soa-onderzoek uitvoeren. De 

frequentie van het aantal soa-onderzoeken is uiteraard afhankelijk van 
de soort contacten die men heeft.  

� Laat bij eventuele klachten, zo spoedig mogelijk een extra onderzoek 
verrichten.  

� Laat het onderzoek uitvoeren volgens de richtlijnen die Soa Aids 
Nederland in samenwerking met het LCI (Landelijke Coördinatiestruc-
tuur Infectieziektebestrijding) heeft opgesteld.  

☺ Laat het soa-onderzoek uitvoeren door een arts die bij de GGD 
bekend is en voor de GGD bereikbaar is.  

 
Daarnaast moeten de volgende regels in acht worden genomen: 
� Staak direct de seksuele handelingen indien het vermoeden bestaat 

dat de werker of de cliënt een soa heeft en laat door een arts een 
onderzoek uitvoeren. 

☺ Stimuleer de sekswerkers, cliënten en bezoekers tot het verrichten van 
een soa-onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld door het uitdelen of verstrek-
ken van informatiefolders en het laten langskomen van een verpleeg-
kundige van de GGD.   

 
5.3 Condooms  

Condooms zijn er in allerlei maten, kleuren, vormen, smaken en voor 
allerlei doeleinden. In het Nederlandse Besluit Rubbercondomen staan de 
uitgangspunten van een condoom omschreven. Ook op de site 
www.durex.nl en www.condomerie.nl staat veel informatie over condooms.  
Veilige seks is onlosmakelijk verbonden aan het gebruik van condooms en 
voldoende glijmiddel.  
 
Alle condooms dienen te voldoen aan het volgende: 
� voorzien zijn van een CE-code. Deze CE-code bestaat uit de letters 
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CE en een cijfer. De CE-code garandeert dat het condoom en de ver-
pakking voldoen aan de Europese norm.  

� voorzien zijn van een uiterste gebruiksdatum. Gebruik nooit condooms 
die over de datum zijn. 

� per stuk luchtdicht verpakt te zijn in plastic of aluminiumfolie. 
� voorzien zijn van een gebruiksaanwijzing. 
 
De ISO en Europese norm zijn niet van toepassing op de pret- of fantasie-
condooms, die in alle kleuren van de regenboog en voorzien van ribbels, 
handjes of hanenkammen, bedoeld zijn om de (lach)lust op te wekken. Als 
voorbehoedmiddel zijn de pret- of fantasiecondooms zeker niet aan te 
raden, ze zijn niet getest en er is geen enkele garantie voor de kwaliteit. 
Ze zijn zwak en scheuren snel.  
 

5.3.1 Soorten condooms 

Condooms verschillen in: 
• Materiaal: latex (rubber) of polyurethaan (kunststof). 
• Dikte van het materiaal. 
• Vorm: met of zonder zaadreservoir of ribbels. 
• Maat: groot, klein, wijd. 
 
Latex condooms 
Latex is een rubber. Condooms, die gemaakt zijn van latex, zijn bepoederd 
en worden droog of voorzien van glijmiddel, al dan niet zaaddodend, 
verpakt. Latex is een materiaal dat oplost in vetten en oliën.  
� Gebruik bij een latex condoom altijd een glijmiddel op water- of 

siliconenbasis. Ook glijmiddelen op basis van siliconen bevatten geen 
vet en kunnen dus met latex condooms gebruikt worden (of gebruik 
een polyurethaan condoom).  

� Was na een massage met olie, de geslachtsdelen en de handen goed 
(of gebruik een polyurethaan condoom). 

 
Polyurethaan condooms 
Polyurethaan is een kunststof. Deze condooms zijn geschikt voor mensen 
met een latexallergie. Polyurethaan lost bovendien niet op in vet of olie. Bij 
deze condooms kan men dus wel vethoudend glijmiddel gebruiken. Na 
een erotische massage, waarbij massageolie op de geslachtsdelen is 
gekomen, kan scheuren van het condoom worden voorkomen door 
polyurethaan condooms te gebruiken. Polyurethaan condooms zijn zowel 
geschikt voor anale seks, als voor vaginale en orale seks. 
 

5.3.2 Condoom gebruik 

☺ Gebruik de juist maat condoom. Een te krap condoom (met een te 
kleine omtrek) heeft een grotere kans op knappen, een te groot con-
doom glijdt eerder af.  

� Gebruik bij anaal seksueel contact extra glijmiddel. Glijmiddel be-
schermt zowel de huid als het condoom. 

� Zorg voor eenmalige verpakkingen met glijmiddel of een persoonsge-
bonden dispenser met glijmiddel.  

☺ Was de handen voordat het glijmiddel wordt aangebracht.  
� Gebruik nooit handcrème of iets dergelijks als glijmiddel. 
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Zelfs het sterkste condoom kan scheuren wanneer het verkeerd wordt 
gebruikt. Volledige garantie kan er bij een condoom nooit worden gege-
ven, maar door de volgende regels in acht te nemen wordt de kans op 
knappen wel zo klein mogelijk: 
☺ Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. 
☺ Zorg dat er geen lucht in het reservoir terechtkomt. 
☺ Vrij niet te lang door met hetzelfde condoom (circa 15 minuten). Het 

condoom wordt droog en scheurt hierdoor snel.  
� Gebruik een condoom maar voor één seksuele handeling (dus niet 

eerst orale seks en dan anaal of vaginaal met hetzelfde condoom). 
Ook bij wisselende deelnemers moet telkens een nieuw condoom om 
worden gedaan.  

� Gebruik bij latexcondooms alleen glijmiddelen op water- of siliconen-
basis. 

� Bewaar condooms zorgvuldig (in de originele verpakking), niet samen 
met scherpe voorwerpen, koel, droog en donker (en dus niet in de 
koelkast of in de zon op de vensterbank). 

 

5.3.3 Wat te doen bij een kapot condoom 

Ook als er goede condooms worden gebruikt, kan er wel eens iets 
misgaan. Het condoom kan scheuren of afglijden. Als dit gebeurt, is het 
van belang dat men weet wat te doen.  
Als een persoon vaak meemaakt dat het condoom kapot gaat, dan kan dit 
een gevolg zijn van verkeerd of onzorgvuldig gebruik (bijv. geen of te 
weinig glijmiddel gebruiken).  
 
Gebruik geen ‘bye-bye- crème’. Deze crème suggereert dat het bescher-
ming geeft tegen soa, HIV of zwangerschap maar dit is niet juist. 
 
☺ Laat na een kapot condoom niet direct allerlei onderzoeken doen. De 

meeste soa zijn dan nog niet met een test aantoonbaar.  
☺ Laat na één week een onderzoek op soa verrichten, tenzij men eerder 

klachten krijgt (jeuk, afscheiding etc.). In dat geval moet men zich 
direct laten onderzoeken.  

☺ Overleg met de behandeld arts om eventueel op een later tijdstip terug 
te komen voor onderzoek naar HIV en syfilis en eventueel hepatitis B. 

 
Als een condoom kapot is gegaan en de vrouwelijke werker gebruikt geen 
voorbehoedsmiddel, dan is er bovendien kans op zwangerschap. Om 
ongewenste zwangerschap te voorkomen moet er snel worden gerea-
geerd.  
☺ Neem binnen 72 uur (maar beter is na 12 uur) contact op met een 

(huis)arts. 
Bij een eventuele ongewenste zwangerschap kunnen vrouwen terecht bij 
een abortuskliniek voor een overtijdbehandeling of een abortus. 
 
5.4 Vaginale en anale douches 

Veel vrouwen gebruiken na seksueel contact zeep om de geur van zich af 
te wassen. Het is echter beter om geen zeep te gebruiken. 
☺ Voorkom dat zeep in de vagina komt. Het regelmatig spoelen van de 

vagina met een zeepoplossing maakt dat de vagina extra kwetsbaar 
wordt voor soa.  
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☺ Spoel de vagina (uitwendig) met lauw water.  
☺ Spoel de vagina en de anus nooit inwendig na een klapcondoom of 

onveilige seks. Sperma en eventuele ziekteverwekkers van een soa 
kunnen dan dieper in de darm, anus of vagina terechtkomen. 

 
Vaak wordt voor en/of na een passief anaal seksueel contact een anale 
douche gebruikt om zich te reinigen.  
☺ Voorkom dat zeep in de anus komt. 
☺ Spoel de anus met lauw water. 
 
5.5 Wat te doen bij bloed/bloed-, sperma/bloed- of bloed/slijmvlies-

contact 

In het bloed en sperma van personen kunnen verschillende virussen 
aanwezig zijn zoals HIV en het hepatitis B en C-virus. Indien bloed/bloed- 
en/of bloed/spermacontact ontstaat, kan men met deze virussen besmet 
worden. Ook bij slijmvliescontact zonder bloed, bijvoorbeeld bij onveilige 
orale seks waarbij er contact is tussen sperma-slijmvlies en vaginaal vocht 
-slijmvlies is er een kans op overdacht van hepatitis B, chlamydia, 
gonorroe en syfilis. 
 
Bloed/bloed-, sperma/bloed- of bloed/slijmvlies-contact kan ontstaan door: 
• Onveilig seksueel contact, bijvoorbeeld door het niet gebruiken van 

een condoom of ander direct contact met lichaamsvloeistoffen. 
• Het gebruik van seksattributen waarbij wondjes ontstaan en waarbij de 

seksattributen voor gebruik bij andere cliënten, niet goed worden 
schoongemaakt en gedesinfecteerd. 

• Het prikken aan een gebruikte injectienaald (kan zelfs door een 
handschoen heen). 

• Het snijden aan een gebruikt scheermesje. 
• Zoenen met bloedend tandvlees. 
 
Neem de volgende maatregelen na het optreden van bloed/bloed- en/of 
bloed/spermacontact: 
� Laat het wondje goed doorbloeden. 
� Desinfecteer met een wonddesinfectiemiddel, bijv. betadine, jodium of 

alcohol 70%. 
� Dek het wondje af. 
� Spoel bij verwonding van de slijmvliezen door met water. Neem de 

maatregelen in acht voor de vaginale douche zoals staat omschreven 
in paragraaf 5.4. 

� Neem meteen na het prikongeval contact op met de Arbo-arts, huisarts 
of de plaatselijke GGD (zeven dagen per week, 24 uur per dag) met de 
vraag welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

☺ Zorg voor een lijst met de telefoonnummers van deze instanties zodat 
deze direct kunnen worden geraadpleegd.  

 
Bloed/bloed- en bloed/spermacontact geven het meeste risico op over-
dracht van virussen. Echter bloed/slijmvlies, sperma/slijmvlies (bloed of 
sperma in de mond) en het spatten van bloed of sperma in de ogen moet 
ook als risicovol beschouwd worden. 
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5.5.1 Maatregelen ter voorkoming van bloed/bloed- e n 

bloed/spermacontact 

Door de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen, kan 
bloed/bloed- en bloed/spermacontact worden voorkomen.  
� Verricht alleen op een veilige manier seksuele handelingen, bijvoor-

beeld door het gebruik van een condoom. 
� Gebruik wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, wondvocht 

of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd. 
� Dek wondjes af met een waterafstotende pleister. 
� Verwijder direct gemorst bloed, zie paragraaf 4.3. 
� Was wasgoed volgens wasvoorschrift, zie paragraaf 4.4. 
 

5.5.2 Maatregelen tijdens de menstruatie 

☺ Werk niet tijdens de menstruatieperiode aangezien er dan meer kans 
is op het overdragen van een soa.  

Indien vrouwelijke sekswerkers toch willen werken, kunnen zij gebruik 
maken van een sponsje of een pessarium.  
� Gebruik alleen sponsjes die speciaal voor dit doel gemaakt zijn zoals 

de Gynotex-spons en de Beppie-spons.  
� Gebruik sponsjes éénmalig, dus niet uitspoelen en opnieuw inbrengen. 
� Houd sponsjes nooit langer dan acht uur in. 
� Ga direct naar een arts (EHBO / ziekenhuis) wanneer het sponsje er 

niet meer uit gaat. Een sponsje dat te lang vastzit, kan ontstekingen 
veroorzaken. 

� Gebruik extra glijmiddel bij gebruik van een sponsje, dit voorkomt 
scheuren van het condoom. Sponsjes nemen namelijk vocht op, waar-
door de vagina droger wordt. 

� Gebruik geen sponsjes met nonoxynol vanwege de aantasting van het 
(slijmvlies)weefsel waardoor een verhoogd risico op een soa aanwezig 
is.  

 
Sponsjes beschermen niet tegen zwangerschap en geven ook geen 
bescherming tegen soa. Gebruik met een sponsje ook altijd een condoom. 
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DEEL 2: HYGIËNERICHTLIJNEN BIJ SPECIFIEKE 

SEKSINRICHTINGEN EN -TECHNIEKEN 

6 CLUB, PRIVÉHUIS EN DERGELIJKE  

Verschillende verschijningsvormen van prostitutie die in Nederland 
voorkomen zijn: straat-, raam-, club-, privéhuis-, escort- en thuisprostitutie. 
Voor alle vormen geldt dat er verschillende verantwoordelijkheden 
bestaan, maar één aspect is gelijk: iedereen is verantwoordelijk voor de 
hygiëne. De exploitant is verantwoordelijk voor de bouw en inrichting van 
een pand en de werker voor de persoonlijke hygiëne. De exploitant is 
tevens basisverantwoordelijke voor de schoonmaak. Alleen indien ieder 
zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn deel van de hygiëne, zal 
hygiënisch werken mogelijk worden.  
 
6.1 Kennis van hygiëne en infectiepreventie 

Er bestaat geen formele opleiding voor sekswerkers. Kennis op het gebied 
van seksueel overdraagbare aandoeningen, preventie en hygiëne bij 
sekswerkers is belangrijk om besmetting te voorkomen.  
☺ Zorg dat medewerkers (sekswerkers, beheerders, barkeepers, portier, 

telefonisten, etc.) in een club, privé-huis en dergelijke, op de hoogte 
zijn van de risico’s op het gebied van hygiëne en infectieziekten. Om 
dit te bereiken is het goed als deze hygiënerichtlijnen voor alle 
medewerkers inzichtelijk zijn.   

☺ Laat hen documentatie, waaronder deze hygiënerichtlijnen, lezen over 
de mogelijke infectieziekten die men kan oplopen. Leg deze 
documenten op een algemene plek zodat sekswerkers te allen tijde de 
richtlijnen kunnen raadplegen.  

 
6.2 Ruimten waar erotische handelingen en seks bedr even kan 

worden 

In de ruimten is hygiënisch en veilig werken het uitgangspunt. De beno-
digde maatregelen dienen hiervoor te zijn genomen.  
� Voorzie matrassen van een met water afneembare en/of voor vocht 

ondoorlaatbare matrashoes.  
 
Motivatie: 
De matrashoes heeft als functie het beschermen van het matras zodat 
het matras geen vocht kan opnemen en goed gereinigd kan worden. 

 
� Zorg dat de bedombouw glad en afwasbaar is. Een gestoffeerde 

bedombouw voldoet hier dus niet aan.  
� Zorg dat iedere cliënt de beschikking heeft over schoon badgoed. Dit 

houdt in een schone handdoek en eventuele badjas. 
� Plaats een afvalemmer in de ruimte. Deze moet voorzien zijn van een 

plastic zak.  
� Voorzie de ruimte van een handenwasgelegenheid met warm en koud 

stromend water, een zeepdispenser en handdoekjes voor éénmalig 
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gebruik. 
� Zorg dat vuil wasgoed op een hygiënische wijze wordt verzameld en 

dagelijks wordt gewassen. Zie paragraaf 4.4. 
� Beschik over goedgekeurde condooms. Zie voor de eisen het 

Nederlandse Besluit Rubbercondomen en paragraaf 5.3.  
☺ Zorg dat er voldoende licht in de ruimte aanwezig is. Hierdoor kan 

onder andere worden bekeken of de cliënt/bezoeker zichtbare ver-
schijnselen van overdraagbare/besmettelijke aandoeningen vertoont. 
Ook voor het uitvoeren van een goede schoonmaak is voldoende licht 
noodzakelijk.  

 
6.3 Hygiënische werkwijze 

Overdracht van infectieziekten kan voor een belangrijk deel worden 
voorkomen door een goede persoonlijke hygiëne van werker en cliënt, in 
combinatie met veilig werken én een hygiënische werkomgeving. Het is 
daarom belangrijk dat vooral de werkkamers, die een belangrijke plaats 
innemen, over voldoende faciliteiten beschikken om hygiënisch 
verantwoord werken mogelijk te maken.  
 
� Zorg dat in iedere werkkamer koud en warm stromend water aanwezig 

is.  
� Verschoon na ieder gebruik van het bed het laken of badlaken. Dit om 

transmissie van infecties zoals scabiës of schaamluis te voorkomen. 
� Plaats per cliënt een schone handdoek of gastendoekje en badjas, 

evenals wegwerpdoekjes (bijvoorbeeld tissues).  
� Zorg dat op iedere werkkamer een afvalemmer staat met daarin een 

plasticzak om afval (bijvoorbeeld gebruikte condooms) op een 
verantwoorde manier op te bergen. 

� Zorg dat op een centraal punt condooms (voorzien van een CE-merk), 
in verschillende maten beschikbaar zijn die geschikt zijn voor vaginale, 
orale en anale contacten.  

� Zorg dat er voldoende glijmiddel op water- en/of siliconenbasis 
beschikbaar is. 

� Reinig en desinfecteer na ieder gebruik de gebruikte materialen zoals 
vibrators, dildo's en SM-materiaal.  

� Voer afval en besmet materiaal op een verantwoorde manier af. 
 
Bij seksuele contacten met cliënten moeten de volgende richtlijnen in acht 
worden genomen: 
� Weiger bij symptomen van een infectie en twijfel over een mogelijk 

besmettingsgevaar, het sekscontact. Symptomen van een infectie zijn 
o.a. afscheiding, jeuk, zichtbare wondjes, blaasjes, wratjes etc. 

� Weiger sekscontact met cliënten die een nog niet volledig genezen 
piercing aan de geslachtsdelen of de mond hebben. Een nog niet 
genezen piercing kan de volgende kenmerken hebben: rode huid 
rondom de piercing, gezwollen huid, (enigszins) pussend, bloedend, 
korstjes rondom de piercing etc. 

� Zorg dat de cliënt zich voor het sekscontact zorgvuldig wast met water 
en zeep uit een zeepdispenser. 

� Indien er een massage wordt gegeven, moet worden voldaan aan de 
regels die staan omschreven in 10.3. 
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6.4 Huisreglement 

� Stel een huisreglement op waarin het volgende minimaal staat 
vermeld: 
• De werker mag te allen tijde een cliënt weigeren of een bepaalde 

seksuele handeling afwijzen. 
• De werker mag onder geen enkele omstandigheid verplicht worden 

tot onveilige seks.  
• De werker mag niet verplicht worden gesteld alcohol of drugs te 

gebruiken. 
• Binnen het aanbod van dienstverlening wordt alleen gewerkt vol-

gens de hygiënerichtlijnen voor seksinrichtingen.  
• De eigenaar en/of exploitant dient de werker te allen tijde in de 

gelegenheid te stellen zich te laten onderzoeken en behandelen op 
SOA en dit ook te stimuleren. 

• De eigenaar en/of exploitant dient te allen tijde toegang te verlenen 
aan gezondheidsvoorlichters van de GGD en de werker de gele-
genheid te geven met de gezondheidsvoorlichters in contact te 
komen. 

� Hang het huisreglement zichtbaar op voor bezoekers en cliënten.  
 
NB: Indien er geen arbeidsrelatie is, moet de onderneemster zelf zorg 
dragen voor een dergelijk huisreglement.   
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7 PARENCLUB 

In Nederland komen steeds meer parenclubs. De paren die hier komen 
worden ook wel swingers genoemd. Swingers zijn stellen waarvan de 
partners met elkaar instemmen om in elkaars aanwezigheid vrijblijvende 
seks met gelijkgestemde derden te hebben. Het gaat vaak om heteropa-
ren, maar ook bi-seksuelen bezoeken parenclubs. Daarnaast is er een 
onbekend aantal paren betrokken bij thuisdates via contactadvertenties of 
internet.  
 
De bezoekers van een parenclub zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen 
persoonlijke hygiëne. Ook de maatregelen die zij treffen om infectieziekten 
te voorkomen zijn hun eigen verantwoordelijkheid. Het bedrijf kan dit wel 
door middel van informatieverstrekking stimuleren. Daarnaast is het bedrijf 
verantwoordelijk voor de bouw en inrichting, de aanwezige faciliteiten en 
de schoonmaak van de ruimten en apparatuur.  
 
7.1 Informatievoorziening 

Om bezoekers goed te informeren en tevens te attenderen op het belang 
van veilige seksuele contacten, is het van belang dat er hierover informatie 
aanwezig is. 
� Hang of plaats zichtbaar in de ruimte informatie of foldermateriaal over 

veilige seks.  
 
7.2 Bouw en inrichting 

In verband met de (persoonlijke) hygiëne van de cliënten is het van belang 
dat de nodige faciliteiten aanwezig zijn.  
� Plaats in de (verschillende) ruimten en bij het toilet een handenwasge-

legenheid.  
� Plaats condoomautomaten in bijvoorbeeld het bargedeelte, de 

ontvangstruimte en de sanitaire ruimten. Dit zodat bezoekers te allen 
tijde condooms kunnen kopen. 

De overige eisen met betrekking tot bouw en inrichting staan in het 
basisdeel vermeld.  
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8 ESCORT 

8.1 Voorlichting infectierisico’s 

Zodra een sekswerker wordt ingeschreven bij een escortbedrijf, moet hij 
op de hoogte worden gesteld van de mogelijke infectierisico’s. Dit kan 
gebeuren middels voorlichtingsmateriaal en/of een mondelinge toelichting 
op de risico’s en de maatregelen die getroffen kunnen worden. 
� Zorg dat de sekswerker foldermateriaal ontvangt met betrekking tot 

veilige seks en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).  
� Adviseer de sekswerker zich te laten vaccineren tegen hepatitis A en 

B.   
� Adviseer de sekswerker vier keer per jaar een soa-onderzoek uit te 

laten voeren. De frequentie van het aantal soa-onderzoeken is ui-
teraard afhankelijk van de soort contacten die men heeft.  

� Adviseer de sekswerker bij eventuele klachten zo spoedig mogelijk 
een extra onderzoek te laten verrichten.  

� Verstrek de sekswerker een overzicht met daarop op welke wijze 
seksattributen moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. 

� Verstrek de sekswerker een overzicht met daarop wat te doen bij 
bloed/bloed- en/of bloed/spermacontact en wat te doen bij een kapot 
condoom.  

 
Stel een informatieblad op met daarin alle nodige informatie over de 
mogelijke infectierisico’s en de preventieve maatregelen. Geef deze mee 
aan de sekswerkers. Zie ook het voorbeeld in bijlage 13.2. 
 
8.2 Gedragsregels 

Het is van belang dat de cliënten op de hoogte worden gesteld van de 
geldende gedragsregels. Naast regels over de betaling, moeten hier ook 
gedragsregels worden benoemd over de hygiënische werkwijze en de 
werkwijze van de sekswerkers.  
� Breng de cliënt op de hoogte van de gedragsregels. Dit kan bijvoor-

beeld door de gedragsregels te vermelden op de website van het es-
cortbedrijf of de regels telefonisch of schriftelijk te vermelden bij het 
eerste contact met de cliënt.  

 
8.3 Voorzorgsmaatregelen 

Als een sekswerker naar een cliënt gaat, is zij in veel gevallen niet op de 
hoogte van de locatie waar zij seksuele handelingen gaat verrichten. Om 
die reden dient er voor gezorgd te worden dat de sekswerker een aantal 
benodigdheden minimaal tot haar beschikking heeft.  
� Zorg dat de sekswerker gebruik kan maken van onderstaande 

benodigdheden:  
o minimaal twee handdoeken; 
o washand; 
o condooms (verschillende maten); 
o glijmiddel; 
o vloeibare zeep; 
o tissues; 
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o mobiele telefoon. 
 
Laat de afspraak tussen cliënt en sekswerker alleen plaatsvinden in een 
hotel of in een woning. In een hotel of woning zijn in ieder geval (schone) 
handdoeken, een washand, (vloeibare) zeep en eventueel tissues 
aanwezig.  

 
SOA Aids Nederland geeft het boekje ‘Call me’ uit. Dit boekje geeft 
informatie over hoe je je werk als escort professioneel kunt uitvoeren. 
Daarnaast vind je praktische tips. Het is geschreven door Soa Aids 
Nederland in samenwerking met escorts en escortbureaus. 
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9 DARKROOM 

Een darkroom is een bar/sauna/sekscinema met daarbij een donkere 
ruimte waar bezoekers (onbetaald) onderling seksueel contact hebben. 
Een darkroom kan beschikken over faciliteiten zoals een sauna, een 
seksbioscoop etc. Ook deze faciliteiten zullen in dit hoofdstuk aan bod 
komen.  
 
9.1 Bouw en inrichting 

In verband met de (persoonlijke) hygiëne van de cliënten is het van belang 
dat de nodige faciliteiten aanwezig zijn.  
� Plaats in of in de onmiddellijke nabijheid van de donkere ruimte een 

voorziening om de handen te wassen.  
� Plaats condoomautomaten of soortgelijke condoomdispenser in 

bijvoorbeeld het bargedeelte en de sanitaire ruimten. Dit zodat cliënten 
te allen tijde condooms kunnen kopen. 

☺ Zorg dat er ook zichtbaar achter de bar condooms, glijmiddel en 
eventueel latex handschoenen aanwezig zijn.  

☺ Stel het licht in de donkere ruimte zodanig af dat cliënten makkelijk een 
condoom om kunnen doen, zonder dat dit het ‘donkere’ karakter van 
de ruimte te veel aantast.  

 
Plaats een lintlicht op heuphoogte op de muur voor de lichtvoorziening. Dit 
zodat men op de juiste wijze een condoom om kan doen. 
 
9.2 Schoonmaak 

Soms vindt er ook seks plaats in het bargedeelte en in de toiletten. Naast 
de donkere ruimte is het hierdoor van belang dat ook zowel de bar als de 
toiletten goed worden schoongemaakt.  
� Reinig dagelijks de donkere ruimte, de bar en overige ruimten waar 

seksuele handelingen worden verricht. Let hierbij extra op de muren, 
vloer, trapleuningen en deurklinken.  

� Stel een schoonmaakschema op waar de frequentie en wijze van 
schoonmaken, van met name de bar, toiletten en de donkere ruimte, 
op wordt aangegeven.  

☺ Stel een afvinkschema op om de schoonmaakwerkzaamheden te 
registreren.  

 
Wijs een medewerker aan die de hygiëne op de toiletten regelmatig 
controleert en seks op het toilet zoveel mogelijk probeert te voorkomen.  
 
9.3 Sauna’s  

Naast een donkere ruimte kunnen er ook andere ruimten in een bedrijf zijn 
waar seks kan worden bedreven. Andere ruimten zijn bijvoorbeeld een 
stoomhok (Turks Bad), droge (Finse) sauna, ‘relax’ cabines en cinema.  
 
� Reinig (als de sauna gedurende de gehele dag gebruikt wordt) vloeren 

en zitbanken in sauna minimaal twee keer per dag.  
� Plaats geen rubberen zitkussentjes in de stoomcabines aangezien 
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deze niet gedesinfecteerd kunnen worden.  
� Voorkom dat in het (bubbel)bad sperma, bloed of andere lichaams-

vochten terechtkomen. Indien dit gebeurt, is het risico aanwezig dat via 
het (vervuilde) water infectieziekten worden verspreid. Aandachtspun-
ten hierbij zijn dat: 

• bezoekers op het risico worden geattendeerd van het bedrijven 
van seks in een gezamenlijk bad; 

• het water na een seksueel contact wordt ververst; 
• het bad bij zichtbare verontreiniging wordt gereinigd en, bij de 

aanwezigheid van bloed, gedesinfecteerd.  
 
In een ‘relax’ cabine verblijven meerdere (soms tientallen) bezoekers per 
dag. Met de kans op infecties, is een goede reiniging van de cabines van 
belang. 
� Voorzie elke cabine van een huishoudelijk schoonmaakmiddel en 

papieren handdoekjes. Dit biedt de mogelijkheid voor bezoekers om de 
cabine voor of na gebruik te reinigen. 

� Plaats een afvalemmer in de ruimte. Deze moet voorzien zijn van een 
plastic zak.  

� Plaats in de directe omgeving van een cabine een condoomdispenser 
of -automaat en een dispenser met glijmiddel. 

☺ Attendeer bezoekers op het zelf schoonhouden en -maken van de 
cabines.  

 
9.4 Seksbioscopen 

In een seksbioscoop zijn in de filmzaal verschillende cabines en stoelen 
aanwezig. Ook zijn hier vaak aparte cabines aanwezig en soms ook een 
darkroom.  
� Reinig minimaal éénmaal per dag de filmzaal en naar gelang het 

gebruik vaker.  
� Zorg dat de stoelen van een materiaal zijn vervaardigd dat met water 

afneembaar is en/of voor vocht ondoorlaatbaar.  
� Voorzie elke cabine van een schoonmaakmiddel en éénmalige 

papieren handdoekjes. Dit biedt de mogelijkheid voor bezoekers om de 
cabine voor of na gebruik te reinigen. 

� Plaats in iedere cabine een condoomdispenser of –automaat en een 
dispenser met glijmiddel.  
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10 MASSAGESALONS 

10.1 Type massage 

In een massagesalon worden verschillende type massages uitgevoerd. In 
deze richtlijnen zal specifiek worden ingegaan op de erotische massages 
waarbij hand- en lichaamscontact plaatsvindt.  
In principe vormen seksuele handelingen geen onderdeel van de dienst-
verlening. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk waarbij er onderling 
tussen de masseur en cliënt afspraken worden gemaakt. In deze situaties 
zijn ook deze richtlijnen van toepassing.  
Door het onderlinge lichaamscontact zijn risico’s betreffende infectieziek-
ten niet uit te sluiten. Hierbij kan gedacht worden aan huidziekten, maar 
ook aan seksueel overdraagbare aandoeningen. Gerichte hygiënemaatre-
gelen zijn om die reden van belang. Het type (erotische) massage maakt 
qua aanpak van de hygiëne niet uit.  
 
10.2 Massagesalon 

Vaak huren sekswerkers een kamer bij een (facilitair) bedrijf waar zij hun 
werkplek vestigen. Het bedrijf is hierbij verantwoordelijk voor een hygiëni-
sche inrichting, legionellapreventie, schoonmaak (afspraken, middelen en 
zonodig uitvoering), benodigde faciliteiten en informatie aan werker en 
cliënt. Persoonlijke hygiëne van de werker en cliënt is de verantwoordelijk-
heid van de werker.  
 
10.3 Massage 

Tijdens een massage geldt een aantal hygiëneregels ter voorkoming van 
overdacht van ziektekiemen. 
� Laat de cliënt zich wassen voor aanvang van de massage. 
� Zorg dat de cliënt beschikt over een schone handdoek of laken om op 

te liggen.  
� Was de handen voor aanvang van de massage met water en zeep en 

droog deze met handdoekjes voor eenmalig gebruik. 
� Maak tijdens de massage gebruik van massagevloeistof op waterba-

sis of siliconenbasis. 
 
Massageolie beïnvloedt de sterkte van latex condooms. Latex lost 
namelijk op in oliën en vetten.  

 
Indien er massageolie op basis van water wordt gebruikt, hoeft de cliënt 
niet eerst gewassen te worden en kan direct het condoom om worden 
gedaan.  
 
� Gooi het condoom na gebruik in een afvalemmer. Indien het een 

brandwerende afvalemmer betreft, moet deze voorzien zijn van een 
plastic zak.  

� Was de handen na de massage en/of seksuele handeling.  
� Laat de cliënt na de massage douchen. 
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Bij het aftrekken van een cliënt hoeft geen condoom te worden gedragen, 
mits de handeling zodanig wordt uitgevoerd dat sperma niet in mond, ogen 
of wondjes terecht kan komen. 
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11 EXTREME SEKS 

Extreem is een term dat voor velerlei uitleg vatbaar lijkt te zijn. De één zal 
het gebruik van een (onveilig) fantasiecondoom als extreem bestempelen 
terwijl voor de ander extreem een manier van leven is, waarvan intense 
heftige seks een onderdeel uitmaakt. In ieder geval worden er grenzen 
verlegd en wordt er geëxperimenteerd, waarbij het belangrijk is dat het 
veilig blijft. In deze paragraaf worden aan een aantal specifieke handelin-
gen eisen gesteld. Bij een groot deel van de omschreven handelingen is 
kennis en kunde vereist. Indien dit niet aanwezig is, zijn er extreme 
veiligheidsrisico’s verbonden aan het uitvoeren van deze handelingen.  
 
11.1 Katheteriseren  

Katheteriseren is een moeilijke handeling die, indien ondeskundig 
uitgevoerd, een grote kans geeft op overdracht van micro-organismen. 
Bovendien kunnen inwendige beschadigingen worden veroorzaakt.  
Deze medische handeling kan alleen veilig gebeuren als men opgeleid en 
zeer geoefend hierin is én alleen met behulp van steriele wegwerp 
katheters en steriele hulpmaterialen (o.a. steriel glijmiddelen en steriele 
handschoenen).  
Katheteriseren is dan ook een voorbehouden handeling3 die alleen door 
bevoegde personen (via de Wet BIG4 geautoriseerd) mag worden 
uitgevoerd.   
� Breng om die reden nooit een katheter aan bij de cliënt (tijdens het 

seksspel).  
 
11.2 Gebruik van naalden en injecteren  

Soms worden naalden gebruikt tijdens het seksspel. Het gebruik van 
naalden is een voorbehouden handeling waarbij kennis en kunde is 
vereist.  
� Injecteer geen vloeistoffen tijdens het seksspel. Dit is een voorbehou-

den handeling die alleen door bevoegde personen mag worden uitge-
voerd.  

 
11.3 Piercen  

� Breng tijdens het seksspel nooit (tijdelijke) piercings aan. Het is vrijwel 
onmogelijk om een piercing tijdens het seksspel zorgvuldig en steriel 
aan te brengen. Het risico bestaat dat de wond besmet raakt daardoor 
en kan gaan ontsteken. 

 
Piercen moet vakkundig worden uitgevoerd in een studio die zich strikt 
houdt aan de hygiënerichtlijnen voor piercen5. 

                                                
 
3 Een handeling die alleen door hiervoor bevoegde personen, die beschikken over de 
nodige kennis en kunde, mag worden uitgevoerd.  
4 De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) bevat regels voor zorgverle-
ning door beroepsbeoefenaren. De wet richt zich op de kwaliteit van de beroepsbeoefening 
en bescherming van de patiënt. 
5 Per 1 juni 2007 is het verplicht om volgens de hygiënerichtlijnen voor piercen te werken. 
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11.4 Klysma’s  

Voorafgaande aan anale seks of gewoon omdat men het prettig vindt, 
kunnen soms de anus en darmen van binnen schoon gespoeld worden. Bij 
gespecialiseerde winkels zijn hiervoor wegwerpsproeiers verkrijgbaar. Men 
kan ook gebruik maken van kunststof of rubberen slangen.  
� Reinig en desinfecteer na gebruik alle materialen die niet wegwerp 

zijn, zie hiervoor 4.1. 
 
Er zijn verschillende methoden waarbij het drukniveau onderling verschilt. 
Hierbij geldt het volgende: des te hoger de druk, des te hoger de kans op 
darmbeschadiging.  
NB: Sluit een slang nooit rechtstreeks op de kraan aan. Dit is namelijk een 
te hoog drukniveau.  
 
11.5 Het gebruik van een speculum  

� Reinig en desinfecteer specula van kunststof of van metaal na gebruik.  
☺ Gebruik uit hygiënisch oogpunt wegwerpspecula. 
 
11.6 Scheren  

� Gebruikte mesjes moeten direct na gebruik worden verzameld in een 
(naalden)container. Gooi mesjes onder geen beding in de vuilniszak. 
Medewerkers van de seksinrichting (bijv. schoonmakers) of van de 
gemeentereiniging, zouden zich kunnen verwonden aan mogelijk be-
smette mesjes.  

� Gebruik een tondeuse met verwisselbare bladen. Deze zijn beter 
schoon te maken. Zie ook het schoonmaakschema in paragraaf 4.1. 

� Voorkom direct contact met bloed en wondvocht indien de huid tijdens 
het scheren wordt beschadigd. Desinfecteer het wondje met een 
wonddesinfectiemiddel zoals Betadine, Sterilon of alcohol 70%. Dek 
het wondje af met een waterafstotende pleister. 

� Scheer één persoon per keer met persoongebonden mesjes. Dit om 
besmetting via mesjes te voorkomen. 

☺ Laat cliënten die bij henzelf scheerseks wensen hun eigen spullen 
meenemen. Gebruik anders bij elke cliënt een nieuw mesje. 

☺ Gebruik wegwerpsetjes (houder met mesje). 
 
11.7 Het inslikken van urine  

Urine is in principe steriel, mits iemand geen pisbuis- of blaasontsteking 
onder de leden heeft; dit is niet altijd zichtbaar.  
 
11.8 Het inslikken van ontlasting  

Ontlasting is altijd besmet met bacteriën en regelmatig met virussen en 
parasieten. Het inslikken van ontlasting kan o.a. een besmetting met 
hepatitis A veroorzaken. 

                                                                                                                    
De GGD zal jaarlijks een inspectie uitvoeren om te beoordelen of er volgens de richtlijnen 
wordt gewerkt.  
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� Voorkom het inslikken van ontlasting.  
� Was zowel de handen als de geslachtsdelen en anus zorgvuldig vóór 

en na anale seks.  
 
Let op dat ook het likken van de anus, het zogenoemde ‘rimmen’, een 
risico levert op hepatitis A! 
 
11.9 Het inslikken van sperma en vaginaal vocht  

Zowel sperma als vaginaal vocht kunnen besmet zijn met schadelijke 
virussen en bacteriën.  
� Voorkom het inslikken van sperma en vaginaal vocht. 
� Voorkom onbeschermd oraal seksueel contact. 
 
Ook bij het inslikken van sperma en vaginaal vocht kan een SOA worden 
opgelopen.
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12 SEKSFEESTEN 

Indien een seksfeest wordt gehouden in een bestaande seksinrichting, 
moet men aan de gestelde basiseisen en specifieke eisen, zoals in deze 
richtlijnen staan omschreven, voldoen. Indien een seksfeest wordt 
gehouden op een tijdelijke locatie (een gehuurde zaal of in de open lucht) 
gelden er andere richtlijnen. De hygiënerichtlijnen voor publieksevenemen-
ten zijn dan van kracht. Hierin staan onder andere eisen vermeld over 
bouw- en inrichting, legionellapreventie, horecavoorziening, afvalverwer-
king en sanitaire voorzieningen.  
 
12.1 Hygiëneregels 

Extra regels waaraan men moet voldoen zijn: 
� Plaats niet alleen in de sanitaire ruimte, maar ook in de ruimten waar 

seksuele handelingen worden verricht, handenwasgelegenheden met 
zeepdispenser en handdoekjes voor éénmalig gebruik.  

� Zorg voor de aanwezigheid van condooms, glijmiddel en wegwerp 
handschoenen voor de bezoekers.  

 
Bij sommige seksfeesten is een doucheruimte aanwezig voor anale 
douches.  
� Reinig en desinfecteer de doucheruimte na ieder gebruik. 
� Gebruik klysma’s voor éénmalig gebruik en attendeer de bezoekers 

hierop.  
 
Overweeg om tijdens het feest ‘safe seks promotie teams’ door de ruimte 
te laten lopen en bezoekers voor te lichten over safe seks. Hierbij kunnen 
tevens condooms en handschoenen worden verstrekt.  
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13 BIJLAGEN 

13.1 Schoonmaakschema 
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opmerkingen 

Vloeren (glad) 
●   vloerreiniger 

●    dagelijks stofwissen 
2 x week dweilen 

Vloeren (tapijt) 
●    

● 
   Stofzuigen 

2 x jaar shampoorellen 
Wanden tot 1.20m   

● allesreiniger 
●    zo nodig tastvlekken 

verwijderen 
Wanden boven 1.20m   

●  
●    zo nodig stofdraden 

verwijderen 
Plafond      

●    zo nodig stofdraden 
verwijderen 

Deuren  ● 
 allesreiniger 

●     

Ramen   
● 

allesreiniger 
●    4 x per jaar 

Radiatoren   
● 

 
●    4 x per jaar stofzuigen 

Vensterbank  ●  allesreiniger 
●     

Ventilatieroosters    
● 

 
●    2 x per jaar stofzuigen 

of klamvochtige doek 
Aircosystemen    ●  

●    volgens gebruiksaan-
wijzing leverancier 

Gordijnen   ● 
wasmiddel 

●    2 x per jaar machinaal 
(40 °C) 

Lamellen/ jaloezieën 
●   allesreiniger 

●    2 x per jaar 

Telefoon  ●  allesreiniger 
●     

Afvalbakken  ●  allesreiniger 
●     

Afvalzakken 
●    

●    GFT afval dagelijks 
verwijderen 
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Keuken 
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opmerkingen 

Deurklinken/ handgre-
pen/ lichtknopjes ●   allesreiniger 

●     

Binnenkant keukenkast-
jes   

● 
allesreiniger 

● 
   4 x per jaar 

Aanrecht/wasbak 
● 

  allesreiniger 
●  

●   

Koelkast   
● 

allesreiniger 
●  

● 
 1 x per 2 weken 

Magnetron/oven 
●   allesreiniger 

●    na gebruik 

Keukenmaterialen   ● 
afwasmiddel 

●    na gebruik  

Afzuigkap   
● 

 
●    volgens gebruiksaan-

wijzing leverancier 
Filter vaatwasser   

● 
     2 x per jaar vervangen 

 
Schoonmaakmaterialen 
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opmerkingen 

Werkkast   
● 

allesreiniger 
●    4 x per jaar 

Mop/doekjes 
●   wasmiddel 

● 
   Machinaal (60 °C) 

Emmers 
● 

  allesreiniger 
●  

●   

Stofzuiger   
● 

filters 
●    volgens gebruiksaan-

wijzing leverancier 
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Sanitair 
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opmerkingen 

Deurklinken/ handgrepen/ 
lichtschakelaars ●   allesreiniger 

●     

Toiletwanden 
●   allesreiniger 

● 
    

Toiletvloer 
●   vloerreiniger 

● 
    

Toiletten 
●   sanitairreiniger 

● 
   na ieder dagdeel 

Houder toilletpapier 
●   allesreiniger 

● 
    

Douche/bad 
● 

  allesreiniger 
●    na gebruik 

Wastafels/ kranen 
●   allesreiniger 

●     

 
Ruimte waar erotische handelingen worden verricht e n/of seks wordt bedreven 
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opmerkingen 

Bedden   
● 

allesreiniger 
●    maandelijks 

Beddengoed/lakens/slopen 
●   wasmiddel 

● 
 
● 

 machinaal (60 °C), na 
iedere bezoeker 

(Onder)hoezen om 
matrassen en banken 

 
●  wasmiddel 

●  
●  machinaal (60 °C), bij 

zichtbaar vuil direct 
(Werk)handdoeken 

●   wasmiddel 
●  

● 
 machinaal (60 °C), na 

iedere bezoeker 
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Overige attributen 
 
 
 
 
 
elementen da

ge
lij

ks
 

w
ek

el
ijk

s 

pe
rio

di
ek

 

 
 
 
 
 
product re

in
ig

en
 

 na
sp

oe
le

n 

dr
og

en
 

de
si

nf
ec

te
re

n 

 
 
 
 
 
opmerkingen 

Seksattributen die 
mogelijk in contact zijn 
geweest met bloed, 
ontlasting, urine, 
sperma en vaginaal 
vocht. 

●    
●  

● ● 
na ieder gebruik 
reinigen en daarna 
desinfecteren met 
alcohol 70% of een 
chlooroplossing 

Seksattributen die niet  
in contact zijn geweest 
met bloed, ontlasting, 
urine, sperma en 
vaginaal vocht. 

●    
● 

 
● 

 na ieder gebruik 

(Scherpe) voorwerpen 
die mogelijk in contact 
zijn geweest met bloed, 
ontlasting, urine, 
sperma en vaginaal 
vocht  
(bijv. naalden en 
scheermesjes). 

● 
       direct na gebruik in 

speciale naaldenbox 
deponeren en op een 
later tijdstip afvoeren 

Alle oppervlakken die in 
contact zijn geweest 
met bloed of ontlasting, 
urine, sperma en 
vaginaal vocht met 
daarin zichtbare 
bloedsporen. 

●    
●  

● ● 
reinigen, daarna 
desinfecteren met 
alcohol 70% of een 
chlooroplossing 

Metalen voorwerpen, 
rubberen voorwerpen, 
leren voorwerpen6 
(zwepen, tuigjes, 
touwen etc.). 

●    
● ● ● ● 

direct na gebruik nat 
reinigen, afspoelen, 
drogen, daarna 
minimaal 5 minuten 
onderdompelen in 
een desinfectiemid-
del (indien mogelijk) 

Holle voorwerpen met 
een diameter kleiner 
dan 2 cm. 

●        alleen wegwerp 
voorwerpen 
gebruiken 

Holle voorwerpen met 
een diameter groter dan 
2 cm. 

● 
   

● ● ● ● 
eerst nat reinigen, 
afspoelen, drogen, 
daarna minimaal 5 
minuten onderdom-
pelen in een 
desinfectiemiddel 

 

                                                
 
6 Leren voorwerpen zijn slecht bestand tegen onderdompeling in een desinfectiemiddel. In 
plaats van onderdompelen mag u dan het leer na reinigen en drogen, afnemen met alcohol 
70%. 



Hygiënerichtlijnen voor Seksinrichtingen  

42 LCHV juni 2010 

13.2 Informatieblad escort sekswerkers 

Hepatitis A en B  
→ Laat u vaccineren tegen hepatitis B als u wisselende seksuele 

contacten heeft en/of wanneer u werkt met naalden of mesjes.    
Bij de eerste vaccinatie wordt bloed afgenomen en wordt onderzocht of 
men ooit hepatitis B heeft gehad (deze ziekte kan men hebben gehad 
zonder dat gemerkt te hebben). Als je nooit hepatitis B heeft gehad, wordt 
de serie afgemaakt. Dit houdt in dat iemand nog twee vaccinaties krijgt in 
een half jaar. In 60 tot 95% van de gevallen (leeftijdsafhankelijk) is men 
vervolgens voor het leven beschermd tegen hepatitis B. Dan kan iemand 
zelf geen hepatitis B meer krijgen en het ook niet meer overdragen aan 
anderen.  
 
Houd er rekening mee dat een vaccinatie tegen hepatitis B geen be-
scherming biedt tegen andere bloed- en seksueel overdraagbare ziekten 
zoals hepatitis C en HIV. 
 
Het vaccineren tegen hepatitis B is gratis sekswerkers. Vraag bij de GGD 
meer informatie op.  
 
→ Laat je vaccineren tegen hepatitis A als u wisselende seksuele 

contacten heeft. 
Hepatitis A, ook wel besmettelijke geelzucht genoemd, is een ontsteking 
van de lever (hepatitis). Hepatitis A is erg besmettelijk en wordt overge-
dragen via de ontlasting indien deze besmettelijke virusdeeltjes bevat die 
op een of andere manier (meestal via de handen) in de mond terecht 
komen. Via de handen kan het hepatitis A-virus ook op eetgerei en eten 
terechtkomen. Drank of voedsel kan hierdoor besmet raken met het 
hepatitis A-virus.  
 
Soa-onderzoek  
Ook al is de seks altijd veilig en wordt het condoom consequent gebruikt, 
regelmatig onderzoek op soa wordt sterk aanbevolen voor iedereen die 
wisselende partners heeft. 
→ Laat minimaal vier keer per jaar een soa-onderzoek uitvoeren. De 

frequentie van het aantal soa-onderzoeken is uiteraard afhankelijk van 
de soort contacten die men heeft.  

→ Laat bij eventuele klachten, zo spoedig mogelijk een extra onderzoek 
verrichten.  

→ Laat het onderzoek uitvoeren volgens de richtlijnen die Soa Aids 
Nederland in samenwerking met het LCI (Landelijke Coördinatiestruc-
tuur Infectieziektebestrijding) heeft opgesteld.  

☺ Laat het soa-onderzoek uitvoeren door een arts die bij de GGD 
bekend is en voor de GGD bereikbaar is.  

 
Daarnaast moeten de volgende regels in acht worden genomen: 
→ Staak direct de seksuele handelingen indien het vermoeden bestaat 

dat de cliënt een soa heeft en laat door een arts een onderzoek uitvoe-
ren. 
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Wat te doen bij een kapot condoom  
Ook als er goede condooms worden gebruikt, kan er wel eens iets 
misgaan. Het condoom kan scheuren of afglijden. Als dit gebeurt, is het 
van belang dat men weet wat te doen.  
Als een persoon vaak meemaakt dat het condoom kapot gaat, dan kan dit 
een gevolg zijn van verkeerd of onzorgvuldig gebruik (bijv. geen of te 
weinig glijmiddel gebruiken).  
 
Gebruik geen ‘bye-bye- crème’. Deze crème suggereert dat het bescher-
ming geeft tegen soa, HIV of zwangerschap maar dit is niet juist. 
 
→ Laat na een kapot condoom niet direct allerlei onderzoeken doen. De 

meeste soa zijn dan nog niet met een test aantoonbaar.  
→ Laat na één week een onderzoek op soa verrichten, tenzij men eerder 

klachten krijgt (jeuk, afscheiding etc.). In dat geval moet men zich 
direct laten onderzoeken.  

→ Overleg met de behandeld arts om eventueel op een later tijdstip terug 
te komen voor onderzoek naar HIV en syfilis en eventueel hepatitis B. 

 
Als een condoom kapot is gegaan en de vrouwelijke werker gebruikt geen 
voorbehoedsmiddel, dan is er bovendien kans op zwangerschap. Om 
ongewenste zwangerschap te voorkomen moet er snel worden gerea-
geerd.  
→ Neem binnen 72 uur (maar beter is na 12 uur) contact op met een 

(huis)arts. 
 
Wat te doen bij bloed/bloed- , sperma/bloed- of blo ed/slijmvlies-
contact  
In het bloed en sperma van personen kunnen verschillende virussen 
aanwezig zijn zoals HIV en het hepatitis B en C-virus. Indien bloed/bloed- 
en/of bloed/spermacontact ontstaat, kan men met deze virussen besmet 
worden. Ook bij slijmvliescontact zonder bloed, bijvoorbeeld bij onveilige 
orale seks waarbij er contact is tussen sperma-slijmvlies en vaginaal vocht 
-slijmvlies is er een kans op overdacht van hepatitis B, chlamydia, 
gonorroe en syfilis. 
 
Bloed/bloed-, sperma/bloed- of bloed/slijmvlies-contact kan ontstaan door: 
• Onveilig seksueel contact, bijvoorbeeld door het niet gebruiken van 

een condoom of ander direct contact met lichaamsvloeistoffen. 
• Het gebruik van seksattributen waarbij wondjes ontstaan en waarbij de 

seksattributen voor gebruik bij andere cliënten, niet goed worden 
schoongemaakt en gedesinfecteerd. 

• Het prikken aan een gebruikte injectienaald (kan zelfs door een 
handschoen heen). 

• Het snijden aan een gebruikt scheermesje. 
• Zoenen met bloedend tandvlees. 
 
Neem de volgende maatregelen na het optreden van bloed/bloed- en/of 
bloed/spermacontact: 
→ Laat het wondje goed doorbloeden. 
→ Desinfecteer met een wonddesinfectiemiddel, bijv. betadine, jodium of 

alcohol 70%. 
→ Dek het wondje af. 
→ Spoel bij verwonding van de slijmvliezen door met water. Neem de 

maatregelen in acht voor de vaginale douche. 
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→ Neem meteen na het prikongeval contact op met de Arbo-arts, huisarts 
of de plaatselijke GGD (zeven dagen per week, 24 uur per dag) met de 
vraag welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 
Maatregelen ter voorkoming van bloed/bloed- en 
bloed/spermacontact  
Door de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen, kan 
bloed/bloed- en bloed/spermacontact worden voorkomen.  
→ Verricht alleen op een veilige manier seksuele handelingen, bijvoor-

beeld door het gebruik van een condoom. 
→ Gebruik wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, wondvocht 

of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd. 
→ Dek wondjes af met een waterafstotende pleister. 
→ Verwijder direct gemorst bloed. 
→ Was wasgoed volgens wasvoorschrift. 
 
Maatregelen tijdens de menstruatie  
☺ Werk niet tijdens de menstruatieperiode aangezien er dan meer kans 

is op het overdragen van een soa.  
Indien vrouwelijke sekswerkers toch willen werken, kunnen zij gebruik 
maken van een sponsje of een pessarium.  
→ Gebruik alleen sponsjes die speciaal voor dit doel gemaakt zijn zoals 

de Gynotex-spons en de Beppie-spons.  
→ Gebruik sponsjes éénmalig, dus niet uitspoelen en opnieuw inbrengen. 
→ Houd sponsjes nooit langer dan acht uur in. 
→ Ga direct naar een arts (EHBO / ziekenhuis) wanneer het sponsje er 

niet meer uit gaat. Een sponsje dat te lang vastzit, kan ontstekingen 
veroorzaken. 

→ Gebruik extra glijmiddel bij gebruik van een sponsje, dit voorkomt 
scheuren van het condoom. Sponsjes nemen namelijk vocht op, waar-
door de vagina droger wordt. 

→ Gebruik geen sponsjes met nonoxynol vanwege de aantasting van het 
(slijmvlies)weefsel waardoor een verhoogd risico op een soa aanwezig 
is.  

 
Sponsjes beschermen niet tegen zwangerschap en geven ook geen 
bescherming tegen soa. Gebruik met een sponsje ook altijd een condoom. 
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13.3 Begrippenlijst 

Bezoeker  
Degene die aanwezig is in een seksinrichting met uitzondering van: de 
exploitant, de beheerder, de sekswerkers, het personeel dat in de 
inrichting werkzaam is, toezichthouders en andere personen wier tegen-
woordigheid in de richting wegens dringende omstandigheden noodzake-
lijk is.  
 
Cliënt  
Een persoon die een dienst afneemt in de vorm van een massage, 
seksuele handeling en dergelijke. 
 
Exploitant  
De natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die een seksinrichting 
of escortbedrijf exploiteert/exploiteren. Deze is bijvoorbeeld vermeld op de 
vergunning als: 
Eigenaar   is ook de vergunninghouder, verhuurder enz. 
Beheerder   als de eigenaar niet (mede) het beheer voert dan is de 

beheerder de verantwoordelijke voor de dagelijkse gang 
van zaken. 

Hij/Zij  
Uiteraard wordt in alle gevallen waar dat van toepassing is zij en/of hij 
bedoeld. 
 
Klant of prostituant  
De bezoekende klant van het bedrijf, resp. de prostituee 
 
Prostitutie  
Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen 
met een ander tegen vergoeding. 
 
Prostituee of werker, seksuele dienstverlener, mass euse 
Degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele hande-
lingen met een ander tegen vergoeding.  
 
Seksinrichting  
Een seksinrichting is een bedrijf/ exploitatie waar bedrijfsmatig gelegen-
heid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met 
derden. Niet alle seksinrichtingen zijn hetzelfde. Er zijn verschillende 
soorten seksinrichtingen; de sector vat ze samen als Relaxbedrijven. 
Gemeenten hanteren soms ook afwijkende benamingen. Voorbeelden van 
seksinrichtingen zijn:  
(Seks-)club 
Doorgaans zal in een club ook een bar(-bedrijf) aanwezig zijn. Soms met 
een aparte drank en horeca vergunning. Soms ook zijn er koude/warme-
buffetten. Het bargedeelte zal echter óók aan de daaraan te stellen 
voorwaarden moeten voldoen. Vaak is er ook sprake van entertainment 
(dansen/strip/shows).  
Privé-huis 
Zoals een club alleen ‘huiselijker’ van inrichting en zonder barbedrijf e.d. 
Massagesalon 
Dit betreft geen fysiotherapie. Doorgaans specialiseert de salon zich in 
allerlei oosterse-erotische massages. Soms beperkt men zich daartoe, 
soms niet. 
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SM-bedrijf 
Een bedrijf waar men zich specialiseert in al dan niet commerciële sado- 
masochistische contacten. Soms ook als onderdeel verbonden aan een  
andere vorm bijvoorbeeld een club. 
Parenclub en erotisch café 
Een horeca-achtig bedrijf waar ook de mogelijkheid bestaat gebruik te 
maken van relaxruimten voor al dan niet commerciële sekscontacten. 
Escortbedrijf 
De natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die bedrijfsmatig, of in 
een omvang als ware zij bedrijfsmatig, prostitutie (of -bemiddeling of –
contacten) aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte 
wordt uitgeoefend. 
Raambedrijven  
Meestal wordt rechtstreeks aan de werker verhuurd voor een bepaalde 
tijd. 
Darkroom 
Een darkroom is een bar/sauna/cinema/seksfeest met daarbij een donkere 
ruimte waar bezoekers (vrijwillig, dus niet tegen betaling) onderling 
seksueel contact hebben. Wordt niet altijd als vergunningsplichtig als 
‘seksinrichting’ gezien 
Seksfeest 
Feest dat gegeven wordt in een seksinrichting of op een tijdelijke locatie 
waar de bezoekers onderling seksueel contact hebben.  
Andere benamingen 
Bordeel, homosauna, seksbioscoop, seksshop met gastvrouwen, be-
roepsmatig thuiswerkende prostituees. 
Niet in elke gemeente in/of elke situatie is een vergunning vereist. 
 
SOA  
Seksueel overdraagbare aandoening. 
 
Ziektekiemen  
Ziektekiemen zijn micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels) 
die een ziekte kunnen veroorzaken.   
 
Ter wille van de leesbaarheid is voor de richtlijn telkens één begrip 
gehanteerd, uiteraard vallen alle andere benamingen daar dan ook onder. 
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13.4 Adressen van de provincies 

Provincie Drenthe 
Productgroep Handhaving 
Postbus 122 
9400 AC  Assen 

tel. 0592 36 55 55 
fax. 0592 36 52 16 
whvbz@drenthe.nl   
www.drenthe.nl  

Provincie Flevoland 
Afdeling Milieubeheer 
Postbus 55 
8200 AB  Lelystad  

tel. 0320 26 52 65 
fax. 0320 26 52 60 
email info@flevoland.nl  
website www.flevoland.nl  

Provincie Fryslân 
Sector landelijk Gebied en Milieu 
Team Milieutoezicht 
Postbus 20120 
8900 HM  Leeuwarden 

tel. 058 292 56 50 
fax. 058 292 51 25 
email zwemwater@fryslan.nl 
website www.fryslan.nl 

Provincie Gelderland 
Dienst Milieu en Water 
Afdeling Water 
Postbus 9090 
6800 GX  Arnhem 

tel. 026 359 83 22 
fax. 026 359 83 80 
email zwemwater@prv.gelderland.nl  
website www.gelderland.nl/zwemwater 

Provincie Groningen 
Afdeling Milieutoezicht 
Bureau Milieuzorg en Toezicht 
Milieuzorg en Toezicht 
Postbus 630 
9700 AP  Groningen 

tel. 050 316 46 12 
fax. 050 316 46 32 
email Info@provinciegroningen.nl  
website www.provinciegroningen.nl 

Provincie Limburg 
Hoofdgroep Milieu en Water 
Bureau Toezicht en Handhaving 
Postbus 5700 
6202 MA  Maastricht  

tel. 043 389 74 61 
fax. 043 389 76 59 
email Info@prvlimburg.nl 
website www.limburg.nl 

Provincie Noord-Brabant 
Afdeling Water 
Postbus 90151 
5200 MC  Den Bosch 

tel. 073 680 80 58 
fax. 073 680 82 76 
email Info@brabant.nl 
website www.brabant.nl 

Provincie Noord-Holland 
Afdeling Milieubeheer en Bodemsanering 
Postbus 3007 
2000 DA  Haarlem 

tel. 023 514 37 01 
fax. 023 542 17 66 
email zwemwater@noord-holland.nl  
website www.noord-holland.nl  

Provincie Overijssel 
Eenheid Water en Bodem 
Team Vergunningen, Ontheffingen en Handhaving 
Postbus 10078 
8000 GB  Zwolle 

tel. 038 425 15 47 
fax. 038 425 48 41 
email zwemwater@prv-overijssel.nl.  
website www.prv-overijssel.nl/zwemwater 

Provincie Utrecht 
Dienst Water & Milieu 
Sector verg.verl. & handhaving branchegericht (MBG) 
Postbus 80300 
3508 TH  Utrecht 

tel. 030 258 21 58 
fax. 030 258 39 81 
email zwemwater@provincie-utrecht.nl  
website www.provincie-utrecht.nl 
 

Provincie Zeeland 
Directie Ruimte, Milieu en Water 
Postbus 165 
4330 AD  Middelburg 

tel. 0118 63 19 67 
fax. 0118 63 47 56 
email zwemwater@zeeland.nl 
website www.zeeland.nl/zeeland/zwemwater/ 

Provincie Zuid-Holland 
Directie Groen, Water en Milieu 
Postbus 90602 
2509 LP  Den Haag 

tel. 070 441 75 50 
fax. 070 441 78 20 
email zwemwater@pzh.nl  
website www.zuid-holland.nl 
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