
Dieren in het ziekenhuis 
1. Inleiding en definities 
In het kader van hygiëne en veiligheid hebben dieren in principe geen toegang tot een ziekenhuis. 
Ze kunnen niet alleen een bron vormen van pathogene zoönosen maar kunnen ook als reservoir 
dienen voor multiresistentie pathogene micro organismen. 
  
Van alle huisdieren maken honden en katten het grootste gevaar uit voor overdracht van 
pathogenen. Ze vormen ook een onvermijdelijke bron om te aaien terwijl campagnes erop gericht 
zijn om het belang van handhygiëne te benadrukken. Verdere mogelijke nadelen: allergieën bij 
medepatiënten of medewerkers van de instelling, onvoorspelbaar gedrag van het dier, schrik voor 
dieren bij medepatiënten of medewerkers van de instelling, bijtwonden, onderhoud van het dier, … 
  
Tegenover al deze nadelen kunnen dieren ook een belangrijke helpende, sociale of therapeutische 
rol vervullen en kunnen langdurige hospitalisaties tot vervreemding tussen mens en dier leiden. 
In dit kader worden assistentiehonden toegelaten binnen het ziekenhuis. Andere dieren worden 
niet toegelaten. 
  
Een assistentiehond is een hond die getraind werd of wordt om een persoon met een handicap of 
ziekte te begeleiden en die de zelfredzaamheid van die persoon verruimt (BS 08/05/2009). 
  
Volgens vzw Hachiko bestaan diverse categorieën assistentiehonden, namelijk blindengeleide-honden 
(assistentie bij visueel handicap), hulphonden (assistentie bij motorische handicap), signaalhonden 
(assistentie bij auditieve handicap), epilepsiehonden (assistentie bij epilepsie) en sociale honden 
(assistentie bij integratie/sociaal contact). 
  
Een assistentiehond is geattesteerd. Het attest vermeldt waarvoor de hond is afgericht, 
dat hij gezond en gevaccineerd is en zich sociaal gedraagt t.o.v. mensen en dieren. 
  
Concreet betekent dit dat de assistentiehond: 

• erkend is door een erkend “opleidingscentrum voor assistentiehonden” 
• regelmatig opgevolgd wordt door een dierenarts (attest):              

periodieke vaccinatie 
periodieke ontworming 
periodieke screening op parasieten 

• in goede gezondheid verkeert:            
geen diarree of braken 
geen open wonden of dermatologische letsels 
geen lopende neus of ogen 
zindelijk zijn  



2. Algemene maatregelen 
2.1 Toegankelijkheid lokalen voor assistentiehonden 
 
Rekening houdend met de richtlijnen van de CDC (2003) en het decreet van 28 juni 2013 'houdende 
de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 maart 2009  betreffende de 
toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond', worden 
assistentiehonden NIET toegelaten tot: 
  

• Afdelingen voor intensieve zorgverlening zoals IZ, neonatologie, spoedgevallen (uitzondering : 
zie punt 3.4),... 

• Afdelingen voor invasieve handelingen zoals OK, verloskwartier, cathlab, IVF, dialyse 
• Kamers waar patiënten in bron- of protectieve isolatie verzorgd worden 
• Afdelingen waar immuungecompromitteerde patiënten verzorgd worden zoals hematologie-

oncologie, oncologisch dagziekenhuis 
• CSA, steriele opslagplaatsen, keuken, apotheek, wasserij 
• Bij twijfel neem contact op met het team ziekenhuishygiëne 

  
2.2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

• Bij het betreden van het ziekenhuis dient met het attest van het opleidingscentrum 
aangetoond te worden dat het om een assistentiehond gaat. 

• De eigenaar van de assistentiehond is altijd aansprakelijk voor het gedrag van de 
assistentiehond (cfr. art. 1385 B.W.). 

• Verwondingen die door de assistentiehond zijn toegebracht moeten als geïnfecteerde wonden 
worden behandeld. Indien het slachtoffer een medewerker van het ziekenhuis betreft, moet er 
een arbeidsongevallen aangifte gebeuren. Indien het slachtoffer een medepatiënt of bezoeker 
betreft, wordt dit als VIM geregistreerd. 

• De hond draagt tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis steeds een jasje met het opschrift 
'assistentiehond' en blijft steeds aangelijnd bij het verlaten van de kamer. 

• De patiënt of zijn omgeving  is verantwoordelijk voor alle zorg voor de hond: het uitlaten, 
voeding, drank,... Dit is geen taak voor verpleegkundigen. 

  
2.3. Aandachtspunten voor artsen en personeel 

• Vermijd contact met de assistentiehond met de handen (niet aaien, …). Indien dit contact niet 
kan worden uitgesloten moet er na contact handhygiëne (wassen en ontsmetten) worden 
toegepast. De principes van handhygiëne bij patiëntencontact blijven steeds van groot belang. 

• Vermijd rechtstreeks contact met lichaamsvochten van de hond (zie onderhoud lokaal). 
• Eventuele bevuilingen met lichaamsvochten van de assistentiehond worden direct met behulp 

van niet steriele handschoenen en een wegwerpdoek verwijderd en nadien ontsmet met Clinell 
universal (spray of wipes). Het afval wordt afgevoerd als niet-risicohoudend medisch afval 
(blauwe zak). Draag daarbij steeds handschoenen. 

• Laat altijd de kamer of het lokaal waar de assistentiehond verbleef grondig reinigen. 
  
  



3. Specifieke maatregelen in functie van de aard van 
het bezoek 
3.1. Raadpleging of onderzoek 

• Bij het betreden van het ziekenhuis meldt de patiënt zich aan het onthaal en legt het attest 
voor. 

• De medewerker van het onthaal neemt contact op met de behandelende arts of het 
secretariaat van de arts. 

• De medewerker van het onthaal begeleidt de patiënt met assistentiehond via de kortste weg 
naar de betrokken raadplegings- of onderzoeksruimte. 

• Indien mogelijk wordt de patiënt als laatste gezien. 
  
3.2. Bezoeker met assistentiehond  

• Bij het betreden van het ziekenhuis meldt de bezoeker zich aan het onthaal en legt het attest 
voor. 

• De medewerker van het onthaal neemt contact op met de verpleegafdeling. De 
medepatiënt(en) worden op de hoogte gebracht van het bezoek. 

• Indien een medepatiënt het bezoek met hond weigert, wordt in overeenstemming met de 
verantwoordelijke verpleegkundige of sociale dienst gezocht naar een alternatief lokaal waar 
het bezoek kan plaatsvinden. 

• De medewerker van het onthaal begeleidt de patiënt met assistentiehond via de kortste weg 
naar de betrokken verpleegafdeling. 

  
3.3. Geplande opname of daghospitalisatie  

• De patiënt regelt de opname op voorhand via het onthaal. De behandelende arts en het team 
ziekenhuishygiëne worden ingelicht. De praktische haalbaarheid wordt in elke individueel geval 
besproken met de betrokken verantwoordelijken. 

• De patiënt wordt verpleegd in een éénpersoonskamer (medische redenen, supplement wordt 
niet aangerekend), zo dicht mogelijk bij de uitgang. 

• De verzorging van de assistentiehond (uitlaten, voeden,…) is de verantwoordelijkheid van de 
patiënt en/of familie/vrienden. In hoogst uitzonderlijke gevallen en indien de patiënt geen 
familie/vrienden heeft, kan hiervoor een medewerker van het ziekenhuis (zonder 
patiëntencontact) ingeschakeld worden. Droge voeding, voeder- en drinkbak en eventueel 
proper hondenkussen worden altijd aangeleverd door de patiënt of familie/vrienden. 

• De opvang van de hond door derden moet vooraf vastgelegd worden, voor het geval de 
patiënt niet meer in staat is de zorg voor de hond op zich te nemen. 

• De assistentiehond blijft tijdens het ganse verblijf in het ziekenhuis steeds met de patiënt op 
de eenpersoonskamer met uitzondering van: 
o het dagelijks uitlaten op voorwaarde dat de assistentiehond via de kortst afgesproken 

route naar  buiten begeleid wordt en op de afgesproken plaats zijn behoefte doet. 
Dezelfde route wordt teruggevolgd naar de patiëntenkamer. 

o een geplande raadpleging of onderzoek op voorwaarde dat deze niet kan doorgaan op 
de patiëntenkamer en mits het naleven van de algemene maatregelen. 

• Als de patiënt weg is naar het operatiekwartier of voor een onderzoek: familie of een derde 
blijft bij de hond op de kamer of de hond blijft thuis bij familie of derden. 

• De éénpersoonskamer wordt laatst gereinigd volgens de standaard reinigingsprocedure maar 
vóór de schoonmaak van kamers waar bronisolatie van toepassing is. In geval van kamers 
waar protectieve isolatie van toepassing is, worden deze zoals altijd steeds eerst gereinigd. 



3.4.  Spoedopname 
• Voor spoedopname van patiënten met een assistentiehond wordt in eerste instantie gevraagd 

de assistentiehond buiten het ziekenhuis een onderkomen aan te bieden. 
• Bij een spoedopname van de patiënt via privévervoer samen met de assistentiehond neemt 

het privévervoer neemt de assistentiehond terug mee en kijkt uit naar een onderkomen voor 
de assistentiehond buiten het ziekenhuis (familie/vrienden, asiel,…). 

• Bij een spoedinterventie met ambulance/MUG ter plaatse en wanneer niemand ter plaatse 
aanwezig is om de assistentiehond op te vangen, wordt de assistentiehond meegenomen 
(voetenplaats van de passagier) en bij aankomst op spoed samen met de patiënt opgenomen 
in box 0.571. 

• Naargelang de situatie die men aantreft wordt als volgt gehandeld: 
o Assistentiehond in orde en patiënt is bewust: neem de assistentiehond mee. Hanteer de 

hond steeds aan de leiband en niet via de metalen beugel, aangezien dit te verwarrend 
is voor de hond. Bij aankomst op spoed wordt de hond samen met de patiënt 
opgenomen in box 0.571. 

o Assistentiehond in orde en patiënt is niet bewust: bel naar de vereniging 
(telefoonnummer is vermeld op pasje of attest van het opleidingscentrum) en neem de 
assistentiehond mee (voetenplaats van de passagier). Bij aankomst op spoed wordt de 
hond vastgelegd in de kennel thv. de ambulancehal. 

o Assistentiehond en patiënt overleden: bel naar de vereniging (telefoonnummer is 
vermeld op pasje of attest van het opleidingscentrum). Verwijder het uniform/hesje en 
plaats de hond in een lijkzak.  Iemand van de vereniging komt de assistentiehond 
halen. 

o Assistentiehond overleden en patiënt is bewust: bel naar de vereniging, verwijder het 
uniform/hesje en plaats de hond in een lijkzak.  Iemand van de vereniging komt de 
assistentiehond halen. 

o Assistentiehond in orde en patiënt overleden: bel naar de vereniging. Laat het 
uniform/hesje aan. Indien de hond gekwetst is, bel naar een dierenarts. Iemand van de 
vereniging komt de hond halen. 

  
• Afhankelijk van de toestand van de patiënt, de noodzaak tot verder verblijf in het ziekenhuis, 

wordt de assistentiehond in tweede instantie bij verder verblijf in het ziekenhuis toegelaten 
mits de algemene maatregelen (2) en de maatregelen vermeld onder punt 3.3. nageleefd 
worden. 

  
3.5.  Groepsbezoek in functie van een opleiding 

• Enkel bij een door het ziekenhuis toegestaan en gepland groepsbezoek in functie van een 
opleiding kan de bezoeker met assistentiehond toegelaten worden mits het naleven van de 
algemene voorzorgsmaatregelen. 

• De planner van het groepsbezoek verwittigt het diensthoofd van de te bezoeken afdeling en 
het team ziekenhuishygiëne zodra de datum en tijdstip van bezoek bekend is. 

• Het diensthoofd van de te bezoeken afdeling stemt in met een bezoek met epilepsiehond i.f.v. 
praktische haalbaarheid en op voorwaarde dat de aanwezigheid van de hond geen risico’s 
inhoudt voor de gezondheid van de (eventueel) aanwezige patiënten en geen belemmering 
vormt voor de activiteiten op deze afdeling. 

• Bij het betreden van het ziekenhuis meldt de groepsverantwoordelijke zich aan het onthaal en 
neemt de medewerker van het onthaal contact op met de te bezoeken afdeling. In onderling 
overleg tussen het onthaal en de te bezoeken afdeling wordt de groep met assistentiehond 
door een medewerker van het ziekenhuis via de kortste route naar de te bezoeken afdeling 
begeleid. Dezelfde procedure is van toepassing bij het verlaten van het ziekenhuis. 



3.6  Huisdieren en terminale patiënten 
• Een terminale patiënt die afscheid wenst te nemen van zijn huisdier, kan dit onder strikte 

voorwaarden doen. Het dient te gaan over kleine huisdieren. Het huisdier wordt steeds 
vergezeld van een bezoeker.Zorg ervoor dat de bezoeker met het huisdier de kamer betreden 
via de kortst mogelijke weg. Dit kan dan ook tijdens de reguliere bezoekuren. 

• Plan het bezoek op de andere hospitalisatieafdelingen steeds buiten de reguliere bezoekuren. 
• Vermijd contact met het huisdier. Is er toch contact, pas dan handhygiëne toe vooraleer de 

verdere taken worden aangevat. 
• Ontsmet steeds de handen na het verlaten van de kamer. 
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