De kans om op een kinderboerderij Q-koorts op te
lopen is erg klein. Vanaf 2010 worden alle geiten en
schapen op kinderboerderijen gevaccineerd tegen
Q-koorts en gelden er regels die moeten voorkomen
dat mensen in aanraking komen met de Q-koortsbacterie. Het is ook belangrijk dat u zelf goede
hygiëne in acht neemt, bijvoorbeeld door de handen
te wassen na contact met dieren of stro.
In deze folder vindt u informatie over de maatregelen
en leest u hoe veilig het is om een kinderboerderij te
bezoeken.

Kan ik veilig een kinderboerderij
bezoeken?
U kunt een kinderboerderij bezoeken zonder dat u of uw
kinderen een grote kans lopen op besmetting met
Q-koorts. De kans om op een kinderboerderij Q-koorts op
te lopen is namelijk erg klein. Dieren op kinderboerderijen
hebben zelden Q-koorts. En zeker door de maatregelen
zoals vaccinatie van dieren en afzondering van drachtige
geiten en schapen, is de kans dat u in aanraking komt met
de Q-koorts-bacterie zeer klein. Op een kinderboerderij
kunnen ook andere ziekten voorkomen bij dieren. Door
zelf hygiënemaatregelen te nemen, verkleint u de kans
dat u Q-koorts of een andere ziekte oploopt op een
kinderboerderij. Maar die kans is dus niet nul.

Wat u zelf kunt doen:
hygiëne tijdens en na het bezoek
aan de kinderboerderij
Hoewel goede hygiëne de kans op het inademen van de
bacterie niet kan tegengaan, wordt aangeraden om
algemene hygiënemaatregelen te nemen als u een

Kinderboerderijen
en Q-koorts
Informatie over de ziekte Q-koorts

schapen en geiten op kinderboerderijen in Nederland
gevaccineerd tegen Q-koorts. Kinderboerderijen hebben
een hygiëneprotocol om te voorkomen dat mensen in
aanraking komen met de Q-koortsbacterie. Het is voor
kinderboerderijen verplicht om drachtige geiten en schapen
afgezonderd te houden van bezoekers vanaf 4 maanden
dracht tot 2 weken na het lammeren. De Algemene
Inspectiedienst (AID) houdt toezicht op deze verplichting.
Voor kinderboerderijen is een keurmerk ontwikkeld door de
Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
(vSKBN). Dit keurmerk wordt afgegeven als een kinderboerderij niet alleen voldoet aan de wettelijke eisen, maar ook
aanvullende hygiënemaatregelen neemt om dierziekten te
voorkomen.
kinderboerderij bezoekt. Deze maatregelen voorkomen ook
andere ziekten die dieren kunnen overbrengen op mensen.
• Was uw handen met zeep en veel water na contact met
dieren.
• Was uw handen vóór het eten.
• Eet niet tussen de dieren.
• Eet geen voedsel dat op de grond is gevallen.
• Neem geen mest onder uw schoenen mee naar huis.
• Draag eventueel een overall en laarzen bij het contact
met dieren op de kinderboerderij.
• Beperk het aanraken van hooi, stro en mest.

Welke maatregelen gelden voor
kinderboerderijen?
Er wordt niet standaard gezocht naar Q-koorts op kinderboerderijen. Als er echter aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van de Q-koortsbacterie, dan wordt een kinderboerderij wel onderzocht. Op alle kinderboerderijen,
onderzocht en niet-onderzocht, worden dezelfde maatregelen genomen. Zo wordt het eventuele risico voor bezoekers zo klein mogelijk gemaakt. Vanaf 2010 worden alle
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Wie kan Q-koorts oplopen?
Iedereen kan Q-koorts krijgen. De ziekte komt gelukkig
weinig voor bij kinderen en baby’s. De kans om ernstig ziek
te worden is groter voor:
• zwangere vrouwen,
• mensen met een hartklepafwijking,
• mensen die een hartoperatie hebben gehad,
• mensen met een afweerstoornis, bijvoorbeeld door
kanker.
Het doormaken van Q-koorts met klachten tijdens de
zwangerschap geeft mogelijk een heel kleine verhoogde
kans op een miskraam of vroeggeboorte. Er zijn aanwijzingen dat het doormaken van de ziekte zonder klachten geen
verhoogde kans hierop geeft. Wees alert op de verschijnselen van Q-koorts. Woont u of bent u in gebieden geweest
waar Q-koorts voorkomt? Ga dan tijdig naar de huisarts bij
klachten zoals koorts met hoofdpijn of hoesten. Hoe eerder
u behandeld wordt, hoe beter. Tijdig behandelen met
antibiotica voorkomt mogelijk een miskraam of
vroeggeboorte.
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Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
coördineert in opdracht van het ministerie van VWS de infectieziektebestrijding in Nederland. Het RIVM besteedt uiterste zorg
aan actuele en correcte publieksinformatie. Deze publicatie is tot
stand gekomen in nauwe samenwerking met deskundigen uit
diverse organisaties en beroepsgroepen.
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