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Hygiënerapport voor Seksinrichtingen  
 
 
Naam seksinrichting : Eroticashop Bowika 
 
Adres   : Haaksbergerstraat 183 
 
Postadres  : 7513 EC Enschede 
 
Telefoonnummer : 053-4321979  of  06-24645355 
 
e-mail   : bowika@zonnet.nl 
 
Naam contactpersoon : Mw. W. Schippers 
 
Contactgegevens : Mw. W. Schippers 
 
Soort seksinrichting : Videotheek met drie cabines en een filmzaal 
 
Datum inspectie : 25 juni 2013 
Naam inspecteur : I.J.M. Kleinherenbrink 
 
 

Samenvatting en conclusie 

 
 
Eroticashop Bowika heeft drie tweepersoons filmcabines, een filmzaal en een winkel/videotheek. Alle 
ruimtes zien er netjes en goed onderhouden uit. 
Een groot deel van het rapport is niet van toepassing omdat bij Bowika geen mensen werkzaam zijn 
die tegen betaling seksuele handelingen verrichten 
 
 
Verbeterpunt 
2.2.2 toilet: Vervang het grondzeil in het toilet. Het zeil is beschadigd en daarom niet goed schoon te 
maken/houden 
 
Vanuit de GGD Regio Twente is er geen reden om de vergunning niet te verlengen of af te geven. 
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1 Algemene richtlijnen  Oordeel 
 

1.1 Huisregels  Goed 

Constatering Huisregels hangen op een voor cliënten goed zichtbare plaats. 

Norm 
☺ De huisregels hangen op een voor de cliënt duidelijk zichtbare plaats. Het 

huisreglement is in verschillende talen (afgestemd op de doelgroep) aanwezig. 

Advies  
 

1.2 Informatievoorziening Goed 

Constatering  

Norm 

� Het foldermateriaal met betrekking tot veilige seks en seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa) is afgestemd op de doelgroep en zichtbaar aanwezig. 

☺ Er is een lijst met daarop alle telefoonnummers van hulpverleningsinstanties en 
belangenorganisaties. 

Advies 
De inspecteur heeft folders meegebracht. Neem contact op met de GGD wanneer het 
foldermateriaal aangevuld dient te worden. 

 

1.3 Veiligheid Goed 

Constatering Er is een EHBO trommel aanwezig met volledige inhoud. De inhoud is up-to-date. 

Norm 
� Er is één EHBO-trommel met volledige inhoud aanwezig. 
☺ Minimaal ieder kwartaal wordt gecontroleerd of de houdbaarheidsdatum van de 

producten in de EHBO-trommel is verlopen. 

Advies  
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2 Bouw en inrichting  Oordeel 
 

2.1  Algemene regels nvt 

Constatering  
Norm � Er is een mogelijkheid tot alarmering bij calamiteiten aanwezig. 

Advies  

 
 
2.2 Gemeenschappelijke ruimten  Goed 

Constatering 
Cabines en filmzaal zien er schoon en verzorgt uit. De banken zijn glad en 
afneembaar, dus goed te reinigen. De ruimtes zijn voorzien van vloerbedekking. 

Norm 

� Alle ruimten zijn zodanig geconstrueerd dat ze makkelijk schoon te maken zijn. Er 
is in de ruimte voldoende verlichting aanwezig zodat er gezien kan worden wat er 
schoongemaakt moet worden. Er zijn voldoende ventilatievoorzieningen en 
tenminste twee maal per dag wordt de ruimte gelucht. 

Advies  

 

2.2.1 De keuken   nvt 

Constatering De keuken is voor eigen gebruik, er wordt geen voedsel of drank verstrekt aan derden. 

Norm 

� Er wordt voldaan aan de normen die gesteld zijn in de Hygiënecode voor de 
Horeca. Dit geldt alleen indien er drink- en etenswaar aan derden wordt verstrekt. 

� De keuken of het keukenblok is gescheiden van de sanitaire voorzieningen 
(minimaal door middel van een scheidingswand). Gevaarlijke stoffen of giftige 
materialen (zoals bepaalde schoonmaakmiddelen) worden gescheiden van 
voedingsmiddelen opgeslagen. De vloer is goed reinigbaar, splintervrij en stroef. 
De wand boven het aanrechtblad is tot tenminste 60 cm voorzien van materiaal dat 
glad en gemakkelijk schoon te maken is. In of in de onmiddellijke nabijheid van de 
keuken is een voorziening om de handen te wassen. Deze voorziening is voorzien 
van een zeepdispenser en handdoekjes voor éénmalig gebruik. Er is een 
afvalemmer in de ruimte die is voorzien van een plastic zak. Bederfelijke eet- en 
drinkwaren worden afgedekt in de koelkast bewaard bij een temperatuur van 
maximaal 7 °C. 

Advies  

 

2.2.2 Toiletten  Verbeterpunt 

Constatering Er is één toilet aanwezig voor klanten.  

Norm 

� Er is tenminste één toilet aanwezig. Het toilet is voorzien van een 
handenwasgelegenheid met een zeepdispenser en handdoekjes voor éénmalig 
gebruik. Er is een afvalemmer in de ruimte die is voorzien zijn van een plastic zak. 
De toiletten zijn schoon en worden gereinigd op een huishoudelijke wijze. Er is een 
schoonmaakschema aanwezig waar de frequentie en wijze van schoonmaken op 
wordt aangegeven. De vloer van de toiletruimte is van materiaal dat geen vocht 
doorlaat of opneemt en gemakkelijk schoon is te houden. De wanden zijn tot 
tenminste 1,50 meter vanaf de vloer van materiaal dat geen vocht absorbeert en 
gemakkelijk schoon te maken is. De overige delen van de wanden en het plafond 
zijn van materiaal dat niet door water en waterdamp kan worden aangetast. Het 
toilet is voorzien van één of meer ventilatieopeningen of beweegbare ramen die 
rechtstreeks in verbinding staan met de buitenlucht. Er is voldoende toiletpapier.  

☺ Er zijn twee toiletten waarbij een scheiding is tussen het toilet voor de werkers en 
de cliënten. Herentoiletten mogen worden vervangen door urinoirs. Er is een 
afvinkschema om de schoonmaakwerkzaamheden te registreren. Er zijn 
sanitaircontainers in de damestoiletten. 

Advies 

Vervang het grondzeil in het toilet. Het zeil is beschadigd en daarom niet goed schoon 
te maken/houden. 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. 
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2.2.3 Douches en huishoudelijke (bubbel)baden   nvt 

Constatering Er zijn geen douches in het pand aanwezig. 

Norm 

� Er is tenminste één douche aanwezig. De douches zijn schoon en worden op een 
huishoudelijke wijze gereinigd. De (bubbel) baden worden na ieder gebruik op een 
huishoudelijke wijze gereinigd. Er is een afvalemmer in de ruimte die is voorzien 
van een plastic zak. Er is een schoonmaakschema waar de frequentie en wijze van 
schoonmaken op staat aangegeven. De vloer van de doucheruimte is van 
materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt, gemakkelijk schoon is te houden en 
eventueel te desinfecteren. De wanden zijn tot tenminste 1,70 meter vanaf de vloer 
van materiaal dat geen vocht absorbeert en gemakkelijk schoon te maken is. De 
overige delen van de wanden en het plafond zijn van materiaal dat niet door water 
en waterdamp kan worden aangetast. De doucheruimten worden voldoende 
geventileerd; zodanig dat er geen condens en/of schimmelgroei op de wanden en 
het plafond zichtbaar is. De afvoer is voorzien van een afneembaar rooster en een 
stankafsluiter. 

☺ Er is een afvinkschema om de schoonmaakwerkzaamheden te registreren. De 
vloer ligt op afschot zodat (schrob)water vanzelf afvloeit richting de afvoer. Er zijn 
voldoende kledinghaakjes voor het ophangen van kleding. 

Advies  

 

2.2.4 Afvalverwerking  Goed 

Constatering Het afval wordt dagelijks verzameld en in een afgesloten container gedeponeerd. 

Norm 

� Dagelijks, of indien nodig meerdere keren per dag, wordt het afval verzameld bij 
een aparte opslagplaats. Het afval tijdig wordt opgehaald en met die frequentie dat 
er geen afval rondom of buiten de afvalbakken wordt gedeponeerd. Het afval wordt 
in gesloten afvalcontainers opgeslagen. De opslagplaats is zodanig schoon dat 
ratten en ander ongedierte niet worden aangetrokken. Condooms worden na 
gebruik in een afvalbak gedeponeerd. Scherpe voorwerpen worden in een speciale 
UN-gekeurde naaldencontainer gedeponeerd.  

Advies  

 
2.3 Zwem- en badgelegenheden 

 

2.3.1 Eisen aan zwembaden, bubbelbaden, whirlpools, 
massagebaden, jacuzzi’s etc. 

nvt 

Constatering Er zijn geen zwembaden, bubbelbaden etc. 

Norm 

� De baden, met een diepte van meer dan 0,5 meter en een oppervlakte van 2 m² of 
meer, voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet Hygiëne en Veiligheid 
Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en het daarbij behorende besluit 
(BHVBZ). Bij de Provincie is de zwem- en/of badvoorziening gemeld. 

� Kleine baden, die niet vallen onder de WHVBZ, worden na ieder gebruik geleegd. 
De bassins worden, voordat ze met water worden gevuld, gereinigd. De baden zijn 
voorzien van een gladde en afwasbare rand.    

Advies  

 

2.3.2 Eisen aan sauna’s, stoomcabines, etc.    nvt 

Constatering Er zijn geen sauna’s of stoomcabines. 

Norm 

� De vloeren en zitbanken van de stoomcabines worden (als de stoomcabine 
gedurende de gehele dag gebruikt wordt) minimaal twee keer per dag gereinigd en 
gedesinfecteerd. Er zijn geen rubberen zitkussentjes in de stoomcabines 
aanwezig.  

Advies  
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2.4  Legionellapreventie  nvt 

Constatering  

Norm 

� Er is 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 en de bezoekersaantallen. Er is 
een beheersplan aanwezig waarin staat vermeld hoe de knelpunten worden 
beheerst.  

☺ De risicoanalyse en het beheersplan zijn opgesteld door de leverancier, een 
waterbehandelingsfirma en/of een wateradviesbedrijf. Er is een onderhouds- of 
beheerscontract afgesloten met een waterbehandelingsfirma of de leverancier. 

Advies  
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3 Schoonmaak van ruimten, meubilair, wasgoed  
       en seksattributen  Oordeel 
 
 

3.1      Schoonmaakschema  Goed 

Constatering 
Er is geen schoonmaakschema aanwezig. De exploitant is zelf verantwoordelijk voor 
de schoonmaak en heeft goed zicht op de werkzaamheden. 

Norm 

� Er is een schoonmaakschema aanwezig waarin de frequentie en de manier van 
schoonmaken staat vermeld. Iedereen die schoonmaakt is geïnstrueerd door 
deskundigen op dit gebied.  

☺ Er wordt een afvinkschema bijgehouden van de schoonmaakwerkzaamheden die 
zijn uitgevoerd. De schoonmaak wordt uitgevoerd door een professioneel 
schoonmaakbedrijf.  

Advies 
Lees de bij het rapport gevoegde Hygiënerichtlijnen van het LCHV. 
 

 
3.2 Reinigen 

 

3.2.1 Schoonmaakmethoden  Goed 

Constatering 
De exploitant is op de hoogte van de juiste schoonmaak methode en past deze ook 
toe. 

Norm 

� Meubilair en voorwerpen worden schoongemaakt met een sopje van een 
huishoudelijk schoonmaakmiddel. De vloeren worden gereinigd met een dweil of 
een mop (dweil aan een stok). Hierbij worden twee emmers gebruikt, één voor het 
schone sopwater en één voor het vuile gebruikte water. Bij het reinigen van 
mogelijk besmette materialen worden wegwerphandschoenen gedragen. Na het 
schoonmaken worden meubilair en voorwerpen aan de lucht gedroogd of met een 
schone doek. 

Advies 

Draag bij het reinigen van mogelijk besmette materialen wegwerphandschoenen 
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. 

 

3.2.2 Aandachtspunten reinigen  Goed 

Constatering 
De exploitant beschikt over de juiste schoonmaakmiddelen en deze worden op de 
juiste manier gebruikt. 

Norm 

� Voor schoon en vuil sanitair worden aparte emmers gebruikt. Bij de dagelijkse 
reiniging van schoon en vuil sanitair wordt een allesreiniger en wegwerpdoeken of 
wasbare sopdoeken gebruikt.  

☺ Er wordt eerst droog gereinigd waarbij van schoon naar vuil en van hoog naar laag 
wordt gewerkt. De juiste dosering van schoonmaakmiddelen wordt gebruikt en het 
zichtbaar vervuilde sopwater wordt tussendoor ververst. Dagelijks wordt schoon 
materiaal (schone doeken, schone wisser etc.) gebruikt. Tijdens het schoonmaken 
wordt geventileerd. Schoonmaakmaterialen worden na gebruik gereinigd en 
tezamen met de schoonmaakmiddelen opgeslagen in een aparte werkkast. Het 
filter van de stofzuiger wordt volgens het voorschrift van de fabrikant vervangen.  

Advies  

 
3.3 Desinfecteren   

 

3.3.1 Wanneer desinfecteren  Goed 

Constatering Toilet en gladde oppervlakken worden gereinigd met een oplossing van Sagrotan. 

Norm 
� Oppervlakken, meubilair of voorwerpen die zijn verontreinigd met bloed of andere 

lichaamsvloeistoffen met daarin zichtbare bloedsporen worden gedesinfecteerd. 
Seksattributen worden na ieder gebruik gedesinfecteerd.  

Advies  
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3.3.2 Soort desinfectiemiddel  Goed 

Constatering Er wordt Sagrotan gebruikt. 

Norm 
� Alcohol 70% wordt gebruikt bij kleine oppervlakken (< 0,5 m²) en chloortabletten bij 

grote oppervlakken (> 0,5 m
2 
).  

Advies  

 

3.3.3 Aandachtspunten desinfecteren   Goed 

Constatering De exploitant is op de hoogte van de juiste reinigingsmethode en past deze ook toe. 

Norm 

� Het oppervlak wordt gereinigd voordat er gedesinfecteerd wordt. Het desinfectans 
wordt volgens voorschrift gebruikt. Bij het desinfecteren worden 
wegwerphandschoenen gedragen en na afloop worden de handen met water en 
zeep gewassen. Desinfectiemiddelen worden niet met andere middelen gemengd.  

Advies  
 

3.3.4 Werkwijze desinfecteren    Goed 

Constatering  

Norm 

� De werkwijze bij het desinfecteren van kleine en grote oppervlakken is juist. 
Wegwerphandschoenen worden aangetrokken, bevuiling wordt met 
keukenrolpapier opgenomen, vervuild papier en handschoenen worden direct 
weggegooid, nieuwe handschoenen worden aangetrokken, het oppervlak wordt 
met een allesreiniger gereinigd, het oppervlak wordt nagespoeld met schoon water 
en gedroogd. Op de plek waar de bevuiling zat, wordt met alcohol 70% gedept en 
gedroogd aan de lucht (klein oppervlak) of ingesopt met een sopje met 
chloortabletten en een inwerktijd van vijf minuten (groot oppervlak en voorwerpen). 
Het oppervlak of voorwerp wordt hierna schoon gespoeld met water.   

Advies  
 

3.4 Wasgoed  Goed 

Constatering 
In het toilet wordt een stoffen handdoek gebruikt. Deze worden op 60 graden 
gewassen. Handdoek wordt dagelijks vervangen. 

Norm 

� De vuile was wordt in een gesloten wasmand/plasticzak verzameld en 
getransporteerd. Bij het verzamelen van het vuile wasgoed worden plastic 
handschoenen gedragen. Bij het wassen worden geen verkorte wasprogramma’s 
gebruikt en er wordt gewassen volgens het wasvoorschrift van het wasgoed. 

☺ Er wordt gebruik gemaakt van een wasdroger. 

Advies  
 

3.5 Gebruik en schoonmaak van seksattributen   NVT 

Constatering  

Norm 

� Seksattributen die in aanraking zijn geweest met bloed, ontlasting, urine, sperma, 
en vaginaal vocht én voor verschillende mensen worden gebruikt, worden 
gereinigd en gedesinfecteerd. Vuile seksattributen worden gescheiden gehouden 
van schone seksattributen. 

☺ De bezoekers nemen hun eigen seksattributen mee en gebruiken deze 
seksattributen alleen voor eigen gebruik.   

Advies  
 
 



Rapport technische hygiënezorg 9  

4 Veilige (seks)contacten  Oordeel 
 
4.1 Persoonlijke hygiëne 

 

4.1.1 Handhygiëne  nvt 

Constatering 

Klanten betalen entree voor toegang tot de bioscoop. De exploitant heeft geen zicht op 
onderling sekscontacten van klanten die mogelijk plaatsvinden. 
Bij het toilet is een wastafel, zeepdispenser en handdoek. De klanten wordt voldoende 
gelegenheid geboden voor voldoende handhygiëne. 

Norm 

� De handen worden gewassen voor en na ieder sekscontact, na 
schoonmaakwerkzaamheden, na uittrekken van de handschoenen, na 
toiletbezoek, voor en na het eten en na contact met bloed, ontlasting, urine, 
sperma en vaginaal vocht. De handen worden gewassen met vloeibare zeep uit 
een zeepdispenser en gedroogd aan éénmalige papieren doekjes. 

Advies  

 

4.1.2 Lichamelijke hygiëne   nvt 

Constatering  

Norm 

� Na iedere cliënt wordt het beddengoed verschoond. Indien er een handdoek wordt 
gebruikt, wordt deze vervangen bij iedere bezoeker. Na elk seksueel contact wordt 
minimaal het onderlichaam of het gebruikte lichaamsdeel gewassen. De nagels zijn 
schoon en zonder scherpe randjes. Huiduitslag en wondjes worden afgedekt met 
een (waterafstotende) pleister. Na gebruik van massageolie worden de handen en 
geslachtsdelen goed gewassen.  

☺ Dagelijks wordt er gedoucht. Seksueel contact wordt vermeden zolang een 
genitale of orale piercing nog niet volledig is genezen. 

Advies   

 
4.2 Vaccineren en onderzoek 

 

4.2.1 Hepatitis A en B  Goed 

Constatering  

Norm 

� Personen die wisselende seksuele contacten hebben, zijn gevaccineerd tegen 
hepatitis B. 

☺ Personen die wisselende seksuele contacten hebben, zijn gevaccineerd tegen 
hepatitis A.  

Advies Informeer klanten over risico’s door middel van folders 

 

4.2.2 Soa-onderzoek    nvt 

Constatering  

Norm 

� Minimaal vier keer per jaar wordt een soa-onderzoek uitgevoerd. Bij eventuele 
klachten wordt zo spoedig mogelijk een extra onderzoek verricht. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen die Soa Aids Nederland in samenwerking 
met het LCI (Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding) heeft 
opgesteld. De seksuele handelingen worden direct gestaakt indien het vermoeden 
bestaat dat zij/hij een soa heeft. 

☺ Het soa-onderzoek wordt uitgevoerd door een arts die bij de GGD bekend is en 
voor de GGD bereikbaar is. De werkers, cliënten en bezoekers worden 
gestimuleerd tot het verrichten van een soa-onderzoek. 

Advies   
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4.3 Condooms Goed 

Constatering De exploitant verkoopt in de winkel condooms. De Durex condooms hebben CE-code. 

Norm 

� De condooms zijn voorzien van een CE-code. 
� De condooms zijn voorzien van een uiterste gebruiksdatum, zijn per stuk luchtdicht 

verpakt in plastic of aluminiumfolie en voorzien van een deugdelijke 
gebruiksaanwijzing.  

Advies  

 

4.3.1 Soorten condooms    nvt 

Constatering Glijmiddelen zijn alleen voor de verkoop, niet voor direct gebruik 

Norm 
� Bij een latex condoom wordt altijd een glijmiddel op water- of siliconenbasis 

gebruikt. Na een massage met olie worden de geslachtsdelen en de handen goed 
gewassen.  

Advies   

 

4.3.2 Condoomgebruik     nvt 

Constatering Verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Norm 

� Bij anaal seksueel contact wordt extra glijmiddel gebruikt. Er zijn eenmalige 
verpakkingen met glijmiddel of een persoonsgebonden dispenser met glijmiddel 
aanwezig. Een condoom wordt maar voor één seksuele handeling gebruikt (dus 
niet eerst orale seks en dan anaal of vaginaal met hetzelfde condoom) en per 
persoon wordt een nieuw condoom gebruikt. Bij latexcondooms wordt alleen 
glijmiddelen op water- of siliconenbasis gebruikt. Condooms worden zorgvuldig (in 
de originele verpakking) bewaard (koel, droog en donker en niet samen met 
scherpe voorwerpen). 

☺ De juiste maat condoom wordt gebruikt. De handen worden gewassen voordat het 
glijmiddel wordt aangebracht. De gebruiksaanwijzing wordt zorgvuldig gelezen. Er 
wordt voorkomen dat er lucht in het reservoir terechtkomt. Er wordt niet langer dan 
15 minuten gevreeën met hetzelfde condoom.  

Advies   

 

4.3.3 Wat te doen bij een kapot condoom     nvt 

Constatering  

Norm 

☺ Na een kapot condoom worden niet direct allerlei onderzoeken verricht. Na één 
week wordt een onderzoek op soa verricht, tenzij men eerder klachten krijgt (jeuk, 
afscheiding etc.). In overleg met de behandeld arts wordt besloten om eventueel 
op een later tijdstip terug te komen voor onderzoek naar HIV en syfilis en eventueel 
hepatitis B. Bij de kans op een zwangerschap wordt binnen 72 uur (maar beter is 
na 12 uur) de morning-afterpil genomen.  

Advies   

 

4.4 Vaginale en anale douches nvt 

Constatering  

Norm 

☺ Er wordt voorkomen dat zeep in de vagina komt. De vagina wordt (uitwendig) met 
lauw water gespoeld. De vagina en de anus worden nooit inwendig gespoeld na 
een klapcondoom of onveilige seks. Er wordt voorkom dat zeep in de anus komt. 
De anus wordt gespoeld met lauw water.  

Advies  
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4.5 Wat te doen bij bloed/bloed-, sperma/bloed of 

bloed/slijmvliescontact  
nvt 

Constatering  

Norm 

� Het wondje wordt goed doorgebloed en gedesinfecteerd met een 
wonddesinfectiemiddel. Het wondje wordt afgedekt. Bij verwonding van de 
slijmvliezen wordt dit doorgespoeld met water. Meteen na het prikongeval wordt  
contact opgenomen met de Arbo-arts, huisarts of de plaatselijke GGD met de 
vraag welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

☺ Er is een lijst met telefoonnummers van deze instanties zodat die direct 
geraadpleegd kunnen worden.  

Advies  

 

4.5.1 Maatregelen ter voorkoming van bloed/bloed- en 
bloed/spermacontact 

nvt 

Constatering  

Norm 

� Er worden alleen op een veilige manier seksuele handelingen verricht. Bij elk 
contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn 
vermengd worden wegwerphandschoenen gebruikt. Wondjes worden afgedekt met 
een waterafstotende pleister. Gemorst bloed wordt direct verwijderd. Wasgoed 
wordt volgens wasvoorschrift gewassen.  

Advies  

 

4.5.2 Maatregelen tijdens de menstruatie  nvt 

Constatering  

Norm 

� Alleen sponsjes die speciaal voor dit doel gemaakt zijn, zoals de Gynotex-spons en 
de Beppie-spons worden gebruikt. Deze sponsjes worden éénmalig gebruikt (dus 
niet uitspoelen en opnieuw inbrengen) en nooit langer dan acht uur ingehouden. Er 
wordt extra glijmiddel gebruikt bij gebruik van een sponsje. Er wordt direct naar de 
huisarts gegaan wanneer het sponsje er niet meer uitgaat. Er wordt extra glijmiddel 
gebruikt bij het gebruik van een sponsje. Er worden geen sponsjes met nonoxynol 
gebruikt.  

☺ Er wordt niet gewerkt tijdens de menstruatieperiode. 

Advies  
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5 Club, privé-huis en dergelijke  Oordeel 
 

5.1 Kennis van hygiëne en infectiepreventie  nvt 

Constatering  

Norm 

☺ De medewerkers (werkers, beheerders, barkeepers, portier, telefonisten, etc.) zijn 
op de hoogte van de risico’s op het gebied van hygiëne en infectieziekten. Zij 
hebben documentatie gelezen, waaronder de hygiënerichtlijnen voor 
seksinrichtingen, over de mogelijke infectieziekten die men kan oplopen. 

Advies  

 

5.2 Hygiënische werkwijze   nvt 

Constatering  

Norm 

� In iedere werkkamer is koud en warm stromend water aanwezig. Na ieder gebruik 
van het bed wordt het laken of badlaken verschoond. Per cliënt wordt een schone 
handdoek of gastendoekje, badjas en wegwerpdoekjes. Op iedere werkkamer 
staat een afvalemmer met daarin een plasticzak. Op een centraal punt zijn 
condooms (voorzien van een CE-merk) in verschillende maten beschikbaar die 
geschikt zijn voor vaginale, orale en anale contacten. Er is voldoende glijmiddel op 
water- en/of siliconenbasis beschikbaar. Na ieder gebruik worden de gebruikte 
materialen zoals vibrators, dildo's en SM-materiaal gereinigd en gedesinfecteerd. 
Afval en besmet materiaal wordt op een verantwoorde manier afgevoerd. Bij 
symptomen van een infectie en twijfel over een mogelijk besmettingsgevaar wordt 
het sekscontact geweigerd. Ook met cliënten die een nog niet volledig genezen 
piercing aan de geslachtsdelen of de mond hebben, wordt seksueel contact 
geweigerd. Er wordt voor gezorgd dat de cliënt zich voor het seksueel contact 
zorgvuldig wast met water en zeep uit een zeepdispenser.   

Advies  
 

5.3 Huisreglement  nvt 

Constatering  

Norm 
� Er is een huisreglement aanwezig welke zichtbaar aanwezig is voor bezoekers en 

cliënten en regels omtrent het weigeren van seksueel contact, het niet gebruiken 
van alcohol en drugs op bepaalde momenten en hygiëne, omvat.  

Advies  
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6 Parenclub  
 

6.1 Informatievoorziening  nvt 

Constatering  
Norm � Er is duidelijk zichtbaar informatie of foldermateriaal over veilige seks aanwezig.  

Advies  

 

6.2 Bouw en inrichting   nvt 

Constatering  

Norm 
� In de (verschillende) ruimten en bij het toilet zijn handenwasgelegenheden 

aanwezig. Er zijn condoomautomaten in bijvoorbeeld het bargedeelte, de 
ontvangstruimte en de sanitaire ruimten aanwezig.  

Advies  

 
7 Escort  
 

7.1 Voorlichting infectierisico’s   nvt 

Constatering  

Norm 

� De sekswerker ontvangt foldermateriaal met betrekking tot veilige seks en 
seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). De sekswerker is geadviseerd zich 
te laten vaccineren tegen hepatitis A en B en vier keer per jaar een soa-onderzoek 
uit te laten voeren. Bij eventuele klachten wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk 
een extra onderzoek te laten verrichten. De sekswerker krijgt een overzicht met 
daarop op welke wijze seksattributen moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd 
overhandigd en een overzicht met daarop wat te doen bij bloed/bloed- en/of 
bloed/spermacontact en wat te doen bij een kapot condoom. 

Advies  

 

7.2 Gedragsregels   nvt 

Constatering  
Norm � De cliënt wordt op de hoogte gebracht van de gedragsregels. 

Advies  

 

7.3 Voorzorgsmaatregelen   nvt 

Constatering  

Norm 

� De sekswerker kan gebruik maken van onderstaande benodigdheden:  

• minimaal twee handdoeken; 

• washand; 

• condooms (verschillende maten); 

• glijmiddel; 

• vloeibare zeep; 

• tissues; 

• mobiele telefoon. 
Advies  
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8 Darkroom  
 

8.1 Bouw en inrichting   nvt 

Constatering  

Norm 

� In of in de onmiddellijke nabijheid van de donkere ruimte en in het toilet is een 
voorziening om de handen te wassen. Er zijn condoomautomaten of een 
soortgelijke condoomdispenser in bijvoorbeeld het bargedeelte en de sanitaire 
ruimten.  

☺ Er zijn zichtbaar achter de bar condooms en eventueel latex handschoenen 
verkrijgbaar. Het licht in de donkere ruimte is zodanig afgesteld dat cliënten 
makkelijk een condoom om kunnen doen en zonder dat dit het ‘donkere’ karakter 
van de ruimte te veel aantast. 

Advies  
 

8.2 Schoonmaak  nvt 

Constatering  

Norm 

� Dagelijks wordt de donkere ruimte, de bar en overige ruimten waar seksuele 
handelingen worden verricht gereinigd. Er is een schoonmaakschema waar de 
frequentie en wijze van schoonmaken, van met name de bar, toiletten en de 
donkere ruimte, op wordt aangegeven. 

☺ Er is een afvinkschema waarop de schoonmaakwerkzaamheden worden 
geregistreerd. 

Advies  

 

8.3 Sauna’s   nvt 

Constatering  

Norm 

� Minimaal twee keer per dag worden de vloeren en zitbanken in de sauna gereinigd 
(als de sauna gedurende de gehele dag gebruikt wordt). Er zijn geen rubberen 
zitkussentjes in de stoomcabines aanwezig. Er wordt voorkomen dat in het 
(bubbel)bad seks wordt bedreven. Elke cabine is voorzien van schoonmaakmiddel 
en papieren handdoekjes, een afvalemmer met plasticzak, een condoomdispenser 
of -automaat en een dispenser met glijmiddel.  

☺ Bezoekers worden geattendeerd op het zelf schoonhouden en -maken van de 
cabines. 

Advies  
 

8.4 Seksbioscopen    Goed 

Constatering 

Er is één filmzaal met meerdere banken. De banken zijn van gladde en afneembare 
stof. Er staan afvalbakjes met plastic zakken, tissues en condooms zijn te koop in de 
videotheek. Er is voldoende licht om schoonmaak werkzaamheden goed uit te kunnen 
voeren. 

Norm 

� Minimaal éénmaal per dag wordt de filmzaal gereinigd en naar gelang het gebruik 
vaker. Elke cabine is voorzien van een schoonmaakmiddel, éénmalige papieren 
handdoekjes, een condoomdispenser of –automaat en een dispenser met 
glijmiddel.  

Advies  
 
 



Rapport technische hygiënezorg 15  

9 Massagesalon  
 

9.1 Massage nvt 

Constatering  

Norm 

� De cliënt wast zich voor aanvang van de massage. De cliënt beschikt over een 
schone handdoek of laken om op te liggen. De handen worden voor aanvang van 
de massage met water en zeep gewassen en gedroogd met papieren 
handdoekjes. Tijdens de massage wordt gebruik gemaakt van massagevloeistof op 
waterbasis of siliconenbasis. Het condoom wordt na gebruik weggegooid in een 
afvalemmer. Indien het een brandwerende afvalemmer betreft, is deze voorzien 
van een plastic zak. De handen worden gewassen na de massage en/of seksuele 
handeling. De cliënt doucht zich na de massage. 

Advies  

 
 
10 Extreme seks  
 

10.1 Katheteriseren  nvt 

Constatering  
Norm � Er wordt nooit een katheter aangebracht tijdens het seksspel. 

Advies  

 

10.2 Gebruik van naalden en injecteren  nvt 

Constatering  
Norm � Er worden geen vloeistoffen tijdens het seksspel geïnjecteerd.  

Advies  

 

10.3 Piercen  nvt 

Constatering  
Norm � Tijdens het seksspel worden nooit (tijdelijke) piercings aangebracht.  

Advies  

 

10.4 Klysma’s  nvt 

Constatering  

Norm 
� Na gebruik worden alle materialen die niet wegwerp zijn gereinigd en 

gedesinfecteerd.  

Advies  

 

10.5 Het gebruik van speculum  nvt 

Constatering  

Norm 
� Specula van kunststof of van metaal wordt na gebruik gereinigd en 

gedesinfecteerd.  
☺ Er wordt gebruik gemaakt van wegwerpspecula. 

Advies  

 

10.6 Scheren   nvt 

Constatering  

Norm 

� Gebruikte mesjes worden direct na gebruik verzameld in een (naalden)container. 
Mesjes worden niet weggegooid in de vuilniszak. Er wordt een tondeuse met 
verwisselbare bladen gebruikt. Direct contact met bloed en wondvocht, indien de 
huid tijdens het scheren wordt beschadigd, wordt voorkomen. Het wondje wordt 
gedesinfecteerd met een wonddesinfectiemiddel en afgedekt met een 
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waterafstotende pleister. Er wordt één persoon per keer geschoren met 
persoongebonden mesjes.  

☺ Cliënten, die bij henzelf scheerseks wensen, nemen hun eigen spullen mee. Er 
wordt gebruik gemaakt van wegwerpsetjes (houder met mesje). 

Advies  

 

10.7 Het inslikken van ontlasting   nvt 

Constatering  

Norm 
� Het inslikken van ontlasting wordt voorkomen. De handen, de geslachtsdelen en 

anus worden zorgvuldig gewassen vóór en na anale seks. 

Advies  

 
 

10.8 Het inslikken van sperma en vaginaal vocht  nvt 

Constatering  

Norm 
� Het inslikken van sperma en vaginaal vocht en onbeschermd oraal seksueel 

contact wordt voorkomen.  

Advies  

 
11 Seksfeesten  
 

11.1 Hygiëneregels  nvt 

Constatering  

Norm 

� In de sanitaire ruimten en de ruimten waar seksuele handelingen worden verricht, 
zijn handenwasgelegenheden met zeepdispenser en handdoekjes voor éénmalig 
gebruik aanwezig. Er zijn condooms, glijmiddel en wegwerphandschoenen voor de 
bezoekers aanwezig. Na ieder gebruik wordt de doucheruimte, die gebruikt worden 
voor anale douches, gereinigd en gedesinfecteerd. Klysma’s worden éénmalig 
gebruikt en de bezoekers worden hierop geattendeerd. 

Advies  

 


