
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Erotheek Bowika 
Datum inspectie: 14 november 2019 
Status rapport: concept 



 

Gegevens locatie 
 

Naam locatie Erotheek Bowika 

Adres  Haaksbergerstraat 183 

Postcode en plaats 7513 EL ENSCHEDE 

Telefoonnummer locatie 053 432 1979 

Openingstijden Dagelijks van 13.00 – 23.00 uur 

Naam contactpersoon Mevrouw Schippers 

Telefoonnummer contactpersoon 053 432 1979 

E-mail contactpersoon bowika-erotheek@hotmail.com 

Soort seksbedrijf ☐ Raamprostitutiebedrijf  ☐ Besloten prostitutiebedrijf (club of privéhuis) ☐ Escortbedrijf/ sauna  ☒ Erotheek met sauna (een bedrijf dat seksuele 

handelingen faciliteert) ☐ 
 

Aantal werkzame prostituees Niet van toepassing  
 

 

 

Datum inspectie 14 november 2019  

Verzenden conceptrapport 18 november 2019 

Hoor- wederhoor  

zienswijze  

Definitief rapport  
 

 

 
Algemeen 

 
Waarom deze beoordeling? 

Een exploitant moet onder andere aantonen dat er op de locatie wordt voldaan aan de 
Hygiënerichtlijnen voor seksbedrijven. Hiervoor dient de exploitant aan te tonen dat dit beleid op 
de locatie wordt uitgevoerd.  
 
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

De exploitant van een seksbedrijf is verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering.  
De gemeente is verantwoordelijk voor de verlening van de exploitatievergunning en het toezicht 
en de handhaving op de naleving van de voorwaarden en beperkingen van deze vergunning.  
 
Dit rapport geeft een overzicht van de getoetste onderdelen en geeft hierbij aan wat de 
inspecteur van de GGD heeft geconstateerd en wat de beoordeling is.  
 
Bij alle onderdelen is door de inspecteur beoordeeld of er al dan niet aan de gestelde 
voorwaarden is voldaan of dat hij/zij niet tot een oordeel kon komen (‘niet beoordeeld’), omdat 
het niet van toepassing is, of het zich niet voordeed ten tijde van de beoordeling.  
 
Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven. Deze is 
geschreven door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en is terug te vinden op  
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers 
 
De hygiënenormen worden opgesomd met een bolletje. Dit zijn de minimale eisen aan een goed 
hygiënebeleid. Tips en adviezen worden voorafgegaan door een balkje. Deze punten zijn 
vrijblijvend, maar als u de adviezen opvolgt werkt u hygiënischer. 



 
Tevens is getoetst aan het 'Besluit Prostitutiebedrijven', gebaseerd op artikel 3.1.3 van de APV 
Gemeente Enschede. 
 
Inspectiegeschiedenis: 

10-12-2018 – aan alle getoetste voorwaarden voldaan 

13-11-2017 - aan alle getoetste voorwaarden voldaan 
19-07-2016 - twee verbeterpunten 
09-06-2015 - twee verbeterpunten 
23-06-2014 - aan alle getoetste voorwaarden voldaan 
25-06-2013 - één verbeterpunt 
12-06-2012 - aan alle getoetste voorwaarden voldaan 
09-02-2010 - aan alle getoetste voorwaarden voldaan 
 
Conclusie 

Op donderdag 14 november 2019 is een inspectie op hygiëne en veiligheid uitgevoerd bij 
Erotheek Bowika. De inspecteur heeft gesproken met de exploitanten en alle gebruiksruimten 
zijn gezien en beoordeeld. 
 
Bij Erotheek Bowika zijn geen mensen werkzaam die tegen betaling seksuele handelingen 
verrichten en daarom zijn niet alle voorwaarden uit de checklist beoordeeld. 
 
Erotheek Bowika bestaat uit de erotheek/winkel, kleedruimte, seksbios cq relaxruimte, een 
sauna, een douche en een toiletruimte. 
In de erotheek is in 2018 nieuwe vloerbedekking gelegd, zijn de wanden geschilderd en is de 
ruimte opnieuw ingericht. 
 
De filmzaal/seksbios is voorzien van een gladde vloer, afgewerkte wanden, vier zitbanken en zes 
ligbanken met gladde niet-vochtdoorlatende bekleding. 
De toiletruimte heeft een portaal met een dubbele wastafel (met toebehoren) en een urinoir. 
Alles is vrij van de grond. De wanden zijn betegeld en de vloer is voorzien van linoleum. 
In het portaal voor de relaxruimte is de kleedruimte. Hier bevinden zich lockers voor de klanten, 
waarvoor zij een eigen sleutel krijgen. In elke locker ligt een schone handdoek en een condoom. 
In deze kleedruimte is nieuw linoleum gelegd. 
 
Erotheek Bowika voldoet wederom aan de geldende voorwaarden/eisen voor een hygiënische en 
veilige inrichting. 
Vanuit de GGD Twente is er geen reden om de vergunning niet te verlengen of af te geven. 
 
Aantal beoordelingen                                    goed   verbetering wenselijk       verbetering 

noodzakelijk 
 

1. Hygiënisch 
handelen en 
schoonmaken            

9 x x 

2. Bouw en inrichting                                       6 x x 
3. Voorlichting                                                 2 x x 
4. Escortservice 0 x x 
Totaal 17 x x 

 
 
Inhoudsopgave 

 
1. Hygiënisch handelen en schoonmaken 

1.1 Handhygiëne 
1.2 Condooms en glijmiddelen 
1.3 Schoonmaken en desinfecteren 
1.4 Schoonmaakregels en technieken 
1.5 Desinfecteren van oppervlakken en materialen 
1.6 Schoonmaakschema’s gebruiken 
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1.10 Legionella preventie 
 

2. Bouw en inrichting 
2.1 Algemene eisen aan alle ruimtes 
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2.3 Ruimtes voor seksuele handelingen 
2.4 Eisen aan darkrooms 
2.5 Eisen aan seksbioscopen en relaxcabines 
2.6 Eisen aan parenclubs 
2.7 Toiletten 
2.8 Douches en stoomcabines 
2.9 (Zwem/bubbel)baden 
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3. Voorlichting 

3.1 Voorlichting aan sekswerkers 
3.2 Voorlichting aan klanten 
3.3 Huisregels 

 
4. Escortservice 

4.1 Gedragsregels 
4.2 Benodigdheden voor sekswerkers 

 
 
 

1. Hygiënisch handelen en schoonmaken 
 

1.1 Handhygiëne 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

•  De handen worden schoongemaakt:  
o na een toiletbezoek;  
o voor en na het (bereiden van) eten;  
o als er sperma, voorvocht, vaginaal vocht of bloed op uw handen 
zit;  
o na schoonmaakwerkzaamheden. 

☒ ☐ ☐ 

• Als handen zichtbaar vies zijn, worden ze gewassen met water en 
vloeibare zeep. 

☒ ☐ ☐ 

• Als de handen niet zichtbaar vies zijn worden ze of gewassen met 
water en vloeibare zeep of gedesinfecteerd. 

☒ ☐ ☐ 

• De handen worden op de juiste manier gewassen. ☒ ☐ ☐ 

• De handen worden op de juiste manier gedesinfecteerd. ☐ ☐ ☒ 

Toelichting 

Bezoekers kunnen handen wassen bij de dubbele wastafel (met handzeep, handdoeken, afvalbak) in 
de toiletruimte. De exploitant stelt hiermee de bezoekers in de gelegenheid hygiënisch te handelen. 

Advies 

 

 
 
 
 
 
 



1.2 Condooms en glijmiddelen 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• In of vlakbij de ruimte waar seksuele handelingen plaatsvinden, zijn 
goedgekeurde condooms en glijmiddelen. 

• Bij latexcondooms worden alleen glijmiddelen en massagevloeistof 
op water- of siliconenbasis aangeschaft. 
 

☒ ☐ ☐ 

Condooms    

• Er zijn alleen condooms met een CE-logo op de verpakking. 
• Er zijn alleen condooms zonder nonoxynol 9. 
• Condooms worden in hun originele verpakking, op een droge en 

donkere plek op kamertemperatuur bewaard. 
 

☒ ☐ ☐ 

Glijmiddelen    

• Er worden alleen glijmiddelen gebruikt die ook daadwerkelijk als 
glijmiddel verkocht worden. 

• Glijmiddelen worden in verpakkingen voor eenmalig gebruik 
gekocht. Per klant wordt een nieuwe verpakking gebruikt. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

De bezoekers van de filmzaal betalen entree en krijgen daarvoor de sleutel van een locker. In deze 
locker ligt, per klant, een handdoek en een goedgekeurde condoom klaar. 
Tevens zijn condooms in de winkel/erotheek verkrijgbaar. 

Advies 

 

 

1.3  Schoonmaken en desinfecteren 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• Een deskundige geeft instructies aan iedereen die schoonmaakt. 
• Er wordt door een professioneel schoonmaakbedrijf 

schoongemaakt. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

Schoonmaak van de gebruiksruimten wordt door de exploitant zelf uitgevoerd. 
De exploitant gebruikt voor desinfectie van de douche, de banken en relaxstoelen de juiste 
producten. 
TEVAN PANOX 300 en 1816 zijn toegelaten door Ctgb en virus dodend. 

Advies 

Door op de minder vuile plaatsen te beginnen, voorkomt u dat schoonmaakmaterialen snel vuil 
worden. Begin bijvoorbeeld in de algemene ruimte, ga vervolgens naar de ruimtes voor seksuele 
handelingen en eindig met het sanitair. 

 
 
 
 
 
 



1.4 Schoonmaakregels en technieken 

Norm  Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

Algemene schoonmaakregels    

• Er wordt op de juiste wijze schoongemaakt.  
• Schoonmaakmiddelen worden volgens de instructies op de 

verpakking gedoseerd.  
• Er worden wegwerphandschoenen gedragen bij het schoonmaken 

van voorwerpen of oppervlakken waar lichaamsvloeistoffen op 
(kunnen) zitten.  

• Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen 
gewassen. 

 

☒ ☐ ☐ 

Omgaan met schoonmaakmaterialen    

• Schoonmaakmaterialen worden op de juiste manier gebruikt en ze 
worden op de juiste manier schoongemaakt. 

• Er worden verschillende (kleuren) schoonmaakmaterialen gebruikt 
voor ‘schoon’ en ‘vuil’ sanitair. 

☒ ☐ ☐ 

Microvezeldoekjes    

• Microvezeldoekjes worden op de juiste manier gebruikt en ze 
worden op de juiste manier schoongemaakt. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

Er wordt in eigen beheer schoongemaakt. De exploitant is op de hoogte van de juiste 
schoonmaaktechnieken. 

Advies 

Als microvezeldoekjes op de juiste manier worden gebruikt, nemen ze vuil en ziekteverwekkers beter 
op dan gewone schoonmaakdoekjes. U kunt microvezeldoekjes zowel droog als vochtig gebruiken. 
Vochtige microvezeldoekjes werken wel iets beter. 

 

1.5 Desinfecteren van oppervlakken en materialen 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• Seksspeeltjes en andere seksattributen waar lichaamsvloeistoffen 
op zitten én die door meerdere mensen worden gebruikt, worden 
gereinigd én gedesinfecteerd. 

• Andere voorwerpen en oppervlakken worden gereinigd én 
gedesinfecteerd als er bloed op zit, of lichaamsvloeistoffen met 
zichtbare bloedsporen. 

• Er wordt alleen met middelen gedesinfecteerd die zijn toegelaten 
door het Ctgb. Uit het actuele gebruiksvoorschrift blijkt dat het 
middel geschikt is voor het 'materiaal' (bijv. handen, harde 
oppervlakken) dat men wil desinfecteren én effectief is tegen de 
micro-organismen die men wil doden. 

• Desinfecterende middelen worden volgens de gebruiksaanwijzing 
gebruikt. 

• Schone en vuile seksspeeltjes worden gescheiden gehouden. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  



De gebruiksruimtes zijn optisch schoon. Om te beoordelen of de ruimtes ook hygiënisch schoon zijn 
is een UV lamp gebruikt (UV zaklamp 5W 365nm met filter). 
Biologische vloeistoffen bevatten de eigenschap om op te lichten onder speciale lichtbronnen. Echter 
alle biologische vloeistoffen lichten op onder UV-licht. Dit betekent dat bijvoorbeeld urinevlekken ook 
zullen oplichten. 
Van alle biologische vloeistoffen, geven spermavlekken echter de meest sterke oplichting. Stof en 
ander vuil lichten namelijk niet op onder UV-licht. 
 
De exploitant gebruikt tijdens de schoonmaak een UV lamp. Bij het verduisteren van de 
gebruiksruimten lichten geen vlekken op. Er wordt nauwkeurig schoon gemaakt. 

Advies 

In het algemeen geldt: hoe groter het risico dat er op een voorwerp of oppervlak ziekteverwekkers 
zitten, hoe vaker u het schoon moet maken. 
In seksbedrijven komen de gevaarlijkste ziekteverwekkers voor in lichaamsvloeistoffen: sperma, 
voorvocht, vaginaal vocht, bloed, slijm en ontlasting. Als een voorwerp of oppervlak hiermee 
verontreinigd is, moet dit direct worden schoongemaakt. Voorwerpen waar geen lichaamsvloeistoffen 
opkomen, hoeft u minder vaak schoon te maken. 
Desinfecteer alleen als er eerst is schoongemaakt. Desinfecterende middelen werken niet als iets nog 
vuil en stoffig is. 
 
Desinfectie is alleen nodig op de plek waar de lichaamsvloeistoffen terecht zijn gekomen of waar 
glijmiddel of massagevloeistof op zit. Desinfecteer dus niet het hele oppervlak. 

 

1.6 Schoonmaakschema’s gebruiken 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• Er wordt gewerkt volgens een schoonmaakschema, waarin 
beschreven is hoe vaak elk onderdeel schoongemaakt moet worden 
en op welke manier. 

• Schoonmaakwerkzaamheden worden afgevinkt. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

Schoonmaak wordt uitgevoerd door de exploitant zelf. 

Advies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7 Vuile was  

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• Vuile was wordt verzameld en getransporteerd in een dichte 
wasmand of plastic zak. 

• Als klanten niet op een schone handdoek liggen, worden 
(hoes)lakens en slopen na elke klant in de was gedaan. Wordt er 
per klant een schone handdoek op het bed gelegd, dan wordt de 
handdoek na elke klant gewassen; (hoes)lakens en slopen worden 
in dat geval minimaal dagelijks verschoond en als ze zichtbaar vuil 
of nat zijn. Er worden handdoeken gebruikt waar de klant met de 
hele romp op kan liggen. 

• Vuil wasgoed wordt dagelijks gewassen. 
• Er worden wegwerphandschoenen gedragen bij het sorteren van de 

vuile was. Na het uittrekken van de handschoenen worden de 
handen gewassen. 

• Er wordt een volledig wasprogramma gebruikt. 
• Er wordt gewassen volgens het wasvoorschrift. 
• Als er bloed of andere lichaamsvloeistoffen op het wasgoed zitten, 

wordt er gewassen op 60 °C. 
• Als het wasgoed niet op 60 °C mag worden gewassen, wordt het 

wasvoorschrift gevolgd. Het wasgoed wordt vervolgens gedroogd in 
een droogtrommel of gestreken 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

Alle bezoekers van de relaxruimte krijgen, na betalen van entree, een handdoek. 
Volgens de huisregels moeten de bezoekers in de sauna, op de banken en op de relaxstoelen op de 
handdoek zitten. 
In de lockerruimte staat de wasmand. 
De handdoeken worden gewassen op 60 graden en gedroogd in de wasdroger. 

Advies 

 

 

1.8 Afvalverwerking 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• Er zitten plastic zakken in alle afvalbakken. De afvalbakken in het 
gebouw worden minstens één keer per dag geleegd. De zakken 
worden goed gesloten en bewaard in gesloten afvalcontainers, op 
een aparte opslagplaats. 

• Er wordt geen afval geplaatst naast afvalcontainers. Het afval wordt 
opgehaald voordat een container vol is. 

• De opslagplaats wordt schoon gehouden. 
• Scherpe voorwerpen worden na gebruik in een naaldcontainer met 

het UN-keurmerk gedaan. 
• Naaldcontainers worden vervangen als ze tot de maximale vullijn 

vol zitten. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

In alle gebruiksruimten staan voldoende (en zichtbaar) afvalbakken. 

Advies 

 



1.9 Luchten en ventileren  

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• Alle ruimtes worden 24 uur per dag geventileerd. 
• Alle ruimtes worden minstens een keer per dag gelucht. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

Er wordt minstens één keer per dag gelucht. 
De deuren kunnen tegen elkaar open gezet worden. In de relaxruimte is een buitendeur en het raam 
in de toiletruimte kan open. 

Advies 

Door goed te ventileren en te luchten wordt de lucht droger en neemt de hoeveelheid zuurstof toe. 
Droge, zuurstofrijke lucht vermindert de kans op infecties, hoofdpijn, allergieën, 
ademhalingsproblemen en andere lichamelijke klachten. Bovendien groeien huisstofmijten en 
schimmels minder snel in een droge omgeving. 

1.10 Legionella preventie                                                                                                   

Niet van toepassing 

 
 

2. Bouw en inrichting 
 

2.1 Algemene eisen aan alle ruimtes 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• Ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen.  
• Moeilijk bereikbare hoeken en oppervlakken worden voorkomen.  
• Meubilair en andere oppervlakken zijn van materiaal gemaakt dat 

goed is schoon te maken. Kapotte materialen worden gerepareerd.  
• Tijdens het schoonmaken is er voldoende licht om het resultaat te 

zien.  
• Er is goed werkende ventilatie in alle ruimtes.  
• Er worden geen touwtjes gebruikt om lichten aan- en uit te 

schakelen of toiletten door te spoelen. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

De ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen. 
• moeilijk bereikbare hoeken en oppervlakken zijn voorkomen; 
• meubilair en andere oppervlakken zijn van materiaal gemaakt dat goed is schoon te maken; 
• er is voldoende licht om schoonmaakresultaten goed te zien en er kan gelucht worden door 

deuren open te zetten; 
• een schone kleedruimte is niet alleen prettig om in om te kleden, maar ook beperkt dit het 

risico van het oplopen van infecties; 
• goede ventilatie verkleint de kans op schimmelvorming op muren en plafonds; 
• in de relaxruimte is mechanische ventilatie. 

Advies 

 

 
 
 



2.2 Veiligheid 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• Er is minimaal één EHBO-trommel. Hierin zitten ten minste 
snelverbandjes, wondpleisters en een wond desinfecterend middel 
(bijvoorbeeld Betadine, sterilon of jodium). De inhoud wordt na 
gebruik aangevuld en materialen die over de datum zijn, worden 
vervangen. 

• De houdbaarheidsdatum van de materialen in de EHBO-trommel 
worden minimaal ieder kwartaal gecontroleerd. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

De EHBO-trommel wordt jaarlijks, door een extern bedrijf, gecontroleerd en indien nodig aangevuld. 

Advies 

 

 
 

2.3 Ruimtes voor seksuele handelingen 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• Er worden geen matrashoezen gebruikt die vocht doorlaten.  
• Materiaal en meubilair waar gemakkelijk lichaamsvloeistoffen op 

komen, zijn van glad en afwasbaar materiaal zijn.  
• Er is een wastafel met warm en koud stromend water, een 

zeepdispenser en handdoeken.  
• Er is een afvalbak met zak in de ruimte geplaatst. 
•  In of vlakbij de ruimte zijn condooms met een CE-logo en 

glijmiddel.  
• Er is een naaldcontainer met het UN-keurmerk geplaatst, in ruimtes 

waar scherp afval is. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

De relaxruimte is ingericht met: 
• vier zitbanken met gladde vocht bestendige bekleding; 
• vier relaxbanken (aan elkaar vast en de ombouw is bekleed met tapijttegels); 
• twee banken/massagetafels; 
• meerdere grote TV schermen; 
• voldoende afvalbakjes en papierautomaten; 
• in een hoek is een sauna geplaatst; 
• aangrenzend is een inloopdouche; 
• in de relaxruimte is geen handenwasgelegenheid maar handen wassen kan in de toiletruimte. 

Deze is aangrenzend en heeft een dubbele wastafel. 
 
Condooms zijn voldoende verkrijgbaar. Deze liggen op een schaaltje in de lockerruimte en bij de 
handdoek in de locker. 

Advies 

 

 
 

2.4 Eisen aan darkrooms                                                                                                        

Niet van toepassing 



 
 

2.5 Eisen aan seksbioscopen en relaxcabines 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 
Niet 

beoordeeld 

• Klanten kunnen op meerdere plaatsen latexcondooms met een CE-
logo en glijmiddelen op water- of siliconenbasis krijgen, zonder 
tussenkomst van het personeel.  

• Ze liggen in elk geval in de buurt van seksbioscoopcabines en 
relaxcabines.  

• Op makkelijk bereikbare punten zijn papieren 
wegwerphanddoekjes, schoonmaakmiddel en afvalbakken 
geplaatst.  

• Alle stoelen waar sperma en andere lichaamsvloeistoffen op kunnen 
komen, zijn van een materiaal dat geen vocht doorlaat. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

In de relaxruimte/filmzaal zijn handdoekautomaten en er staan voldoende afvalbakjes. 
De bezoekers krijgen bij de entree een sleutel voor een locker waarin een handdoek en een condoom 
klaar ligt. 
Condooms, glijmiddel en andere benodigdheden zijn in de Erotheek verkrijgbaar. 

Advies 

 

 
 

2.6 Eisen aan parenclubs                                                                                                       

Niet van toepassing 

 
 

2.7 Toiletten 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• De vloer en de muren kunnen tot minimaal 1,50 meter hoogte geen 
vocht opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken.  

• Het materiaal op de rest van de muren en het plafond is goed 
bestand tegen water en waterdamp.  

• Er is een wastafel met warm en koud stromend water, een 
zeepdispenser en bij voorkeur papieren wegwerphanddoekjes.  

• Bij gebruik van stoffen handdoekjes, krijgt iedere klant een schoon 
handdoekje.  

• Er is een afvalbak met zak in de ruimte geplaatst.  
• Er is voldoende toiletpapier.  
• Er is minimaal één toilet. Als er meer toiletten zijn, mogen 

herentoiletten worden vervangen door urinoirs. 
• Er zijn speciale containers voor maandverband en tampons in de 

damestoiletten geplaatst. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  



In de toiletruimte is een af te sluiten toilet, een urinoir en twee wastafels met alle toebehoren. 
De toiletruimte is goed schoon te maken. De wanden en vloeren zijn glad en er kan geen vocht in 
doordringen. 
Vocht is namelijk een goede voedingsbodem voor ziekteverwekkers. Verder kan iedereen die van het 
toilet gebruikmaakt de handen wassen. 

Advies 

 

 
 

2.8 Douches en stoomcabines 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• Er is minimaal één douche.  
• De vloer en de muren van douches kunnen tot minimaal 1,70 meter 

hoogte geen vocht opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken 
zijn.  

• Het materiaal op de rest van de muren en het plafond is bestand 
tegen water en waterdamp. 

• Er is een afneembaar rooster met een stankafsluiter op het 
afvoerputje geplaatst.  

• Er worden geen rubberen zitkussentjes in de stoomcabines 
gebruikt, omdat deze niet te desinfecteren zijn. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

In de relaxruimte is een sauna geplaatst. 
Aangrenzend aan de relaxruimte is de douche. Deze is geheel betegeld. 
Klanten worden verzocht in de sauna op een handdoek te gaan zitten. 
In de huisregels wordt vermeld dat het niet is toegestaan seks in de sauna te hebben. 

Advies 

In de saunacabine zelf wordt weinig water gebruikt, heerst droogte en een hoge temperatuur. 
Omstandigheden waarin bacteriën zich over het algemeen niet thuis voelen. 
Een goede schoonmaak 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. 
Motivatie: 
Desinfecteren van het oppervlak is noodzakelijk door het risico op de aanwezigheid van 
lichaamsvloeistoffen en bloed. 

 
 
 

2.9 Zwem- en bubbelbaden                                                                                                  

Niet van toepassing 

 
 

2.10 Keuken                                                                                     

Niet van toepassing 

 
 



 
 

3. Voorlichting 
 

3.1 Voorlichting aan sekswerkers                                                                                      

Niet van toepassing 

 
 

3.2 Voorlichting aan klanten 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 

Niet 

beoordeeld 

• Folders over veilige seks en soa’s worden zichtbaar neergelegd voor 
klanten. 

• De klanten worden gewezen op de infectierisico’s bij seks in bad. 
• Klanten worden gestimuleerd zich te laten testen op soa’s. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

Op de tafel in de koffiehoek liggen folders, evenals in de kleedruimte. 

Advies 

 

 
 

3.3 Huisregels 

Norm Voldoet 
Voldoet 

niet 
Niet 

beoordeeld 

• De volgende huisregels zijn opgesteld voor klanten:  
o De sekswerkers mogen een klant of een seksuele handeling altijd 
weigeren.  
o Hier vindt alleen veilige seks plaats. U mag de sekswerkers nooit 
dwingen tot onveilige seks.  
o Klanten, exploitanten en eigenaren mogen de sekswerkers nooit 
dwingen alcohol te drinken.  
o De sekswerkers hebben altijd de mogelijkheid om zich te laten 
testen op en behandelen voor soa's. 

• De huisregels zijn zichtbaar voor klanten opgehangen. 
• Aan klanten wordt gevraagd om zelf filmcabines of andere 

privékamertjes waarin zij klaarkomen schoon te maken na gebruik. 
De huisregels zijn in verschillende talen vertaald, zodat alle 
sekswerkers en klanten ze kunnen lezen. De huisregels staan ook 
op de website. 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting  

Huisregels zijn opgesteld en hangen op duidelijk zichtbare plaatsen, zoals in de kleedruimte en bij de 
sauna. 

Advies 

 

 
 
 
 
 



4. Escortservice 
 

4.1 Gedragsregels Escortservice                                                                                      

Niet van toepassing 

 
 

4.3 Benodigdheden voor sekswerkers                                                                          

Niet van toepassing 

 
 

Algemene gegevens GGD 

 

Inspecteur I. Kleinherenbrink 

Functie/e-mail Inspecteur / Hygiëne adviseur 

Naam GGD GGD Twente 

Adres Nijverheidstraat 30 

Postcode en plaats 7511 JM Enschede 

Telefoon 053 487 6700 

E-mail  inspecties@ggdtwente.nl  

Website www.ggdtwente.nl  

 
 
  



 

 

  

 

    

 

 

     

 


