
 

 

 

 

 
  
 

Advies aan exploitanten van seksbedrijven over 
coronamaatregelen 

 
De Nederlandse aanpak tegen het coronavirus (COVID-19) is erop gericht om verspreiding 

van het virus te beperken, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de 
samenleving te beschermen. Bij seksbedrijven waar klanten komen, is het van belang de 
maatregelen van de overheid uit te voeren om het risico op verspreiding van het 
coronavirus te verkleinen. 
 

Wet- en regelgeving 
Exploitanten van seksbedrijven en sekswerkers 

zijn verantwoordelijk voor het toepassen van 
de maatregelen uit de RIVM-richtlijnen in het 
pand en bij de uitoefening van de 
werkzaamheden.  

  

Algemene maatregelen 
• Hanteer een strikt ziektebeleid volgens de 

gezondheidsmaatregelen.  Communiceer 

dit beleid duidelijk met sekswerkers en 
klanten. 

• Zorg dat medewerkers thuisblijven met 
gezondheidsklachten en zorg dat zij naar 
huis gaan wanneer er klachten ontstaan. 

• Vraag dames bij de ingang een 

gezondheidscheck uit te voeren bij klanten 
om te controleren of zij klachten hebben.  

Een link naar deze checklist is te vinden 
onder het kopje ´Meer informatie´. Vraag 
sekswerkers om klanten niet binnen te 
laten wanneer een van de vragen met JA 
wordt beantwoord.   

• Hanteer looproutes waar mogelijk. 
• Zie voor meer informatie de handreiking 

’Veilig werken bij contactberoepen’. De link 
is te vinden onder het kopje ‘Meer 
informatie’. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Persoonlijke maatregelen 
Informeer medewerkers, sekswerkers en 

bezoekers met borden bij de ingang over de 
volgende zaken:   
• blijf bij klachten thuis;   
• houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot 

andere mensen;   
• was regelmatig de handen. Zie het kopje 

‘Handhygiëne’ verderop in deze factsheet; 

• hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog; 

• gebruik papieren zakdoekjes om de neus te 
snuiten en gooi deze direct weg. Was 
daarna direct de handen; vermijd 
aanraking van het eigen gezicht: kom niet 

aan mond, neus en/of ogen.  
 
Schoonmaak 

• Maak gebruik van het schoonmaakplan dat 
normaliter wordt gehanteerd in het bedrijf. 
Desinfectie van alle oppervlakken vanwege 
COVID-19 is niet nodig. Gebruik voor de 

schoonmaak van oppervlakken een 
schoonmaakmiddel, zoals een allesreiniger. 
Doe dit bij voorkeur met een product dat in 
een sprayflacon zit en gebruik papieren 
doekjes die geschikt zijn voor eenmalig 
gebruik.  

• Maak oppervlakken en handcontactpunten 

die veel gebruikt of aangeraakt worden 
meerdere keren per dag schoon. Denk 
hierbij aan: gebruikte materialen, 
doorspoelknoppen, kranen, deurklinken 
etc.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Ventilatie  
Zorg dat ruimten goed geventileerd en gelucht 
worden. Ventileren moet 24 uur per dag en 

houdt in dat er de hele dag door frisse lucht in 
een ruimte kan komen. Luchten betekent dat 
ramen en deuren in een ruimte wijd open 
worden gezet zodat de lucht in een hoog 
tempo ververst kan worden. Dit gebeurt bij 
voorkeur minimaal één keer per dag 15 
minuten. 

 
Schoonmaken versus desinfecteren 
Schoonmaken en desinfecteren zijn 
verschillende dingen.  
Schoonmaken, wanneer iets zichtbaar vuil is, 
wordt gedaan met water en een 

schoonmaakmiddel. 
Een desinfectiemiddel is bedoeld om micro-
organismen te doden of te inactiveren. Dit is 
bijvoorbeeld belangrijk in de zorg waar veel 
kwetsbare mensen aanwezig zijn. Een 
desinfectiemiddel heeft een specifieke 
gebruiksconcentratie en inwerktijd om 

werkzaam te kunnen zijn. Het oppervlak moet 
tijdens de inwerktijd contact  houden met het 
middel en dus nat/vochtig te blijven. Voor 
effectieve desinfectie moet een oppervlak eerst 

schoongemaakt worden, omdat vuil een goede 
werking van het middel tegen gaat. 
Desinfecteer alleen een oppervlak wanneer er 

lichaamsvloeistoffen, zoals speeksel, sperma 
en bloed op gekomen zijn.  
 
Handdesinfectiemiddel 
Handen wassen heeft altijd de voorkeur boven 
het desinfecteren van de handen. Gebruik 

alleen een handdesinfectiemiddel wanneer er 
geen mogelijkheid is om de handen te wassen 
en handhygiëne beslist moet worden 
toegepast. Wanneer het wassen van de handen 
nodig is, is te vinden onder het kopje 
‘Handhygiëne’. 
 

Handhygiëne 

Handen wassen gebeurt bij voorkeur met 
water en zeep. Zie de instructie verderop in 
deze factsheet. Een volwaardige 
handwasfaciliteit beschikt over een wasbak 
met stromend water, papieren handdoekjes, 
vloeibare handzeep en een afvalbak. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Gebruik voor het drogen van de handen  bij 
voorkeur papieren handdoekjes, omdat bij 
handenblazers mogelijk micro-organismen 

zoals bacteriën en virussen verspreid raken 
door de lucht. 
Het is in de volgende gevallen belangrijk dat 
bezoekers en medewerkers hun handen  
kunnen wassen: 

• wanneer zij handen hebben die 
zichtbaar vuil zijn; 

• wanneer de handen plakkerig 
aanvoelen; 

• na een toiletbezoek; 
• als er lichaamsvloeistoffen op zijn 

gekomen, bijvoorbeeld na hoesten, 
niezen of het snuiten van de neus; 

• voor en na het (bereiden van) eten; 
• na schoonmaakwerkzaamheden; 
• na het uittrekken van handschoenen. 

Testen op het nieuwe coronavirus 
Iedereen met milde klachten (hoesten, 

verkoudheid en/of koorts) kan getest worden 
op het coronavirus. Hiervoor kan een afspraak 
gemaakt worden via 0800-1202. Zie voor meer 
informatie 
www.ggdhaaglanden.nl/coronatesten  

   

 
Meer informatie: 
 
Gezondheidscheck 
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheids
check-contactberoepen-0 
 

Algemene hygiënerichtlijn seksbedrijven 
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbe
drijven-sekswerkers   
 
Handreiking veilig werken bij 
contactberoepen 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/werk/contactberoepen  
 
Informatie over sekswerk en coronavirus 

https://www.prostitutie.nl/nl/corona-en-
sekswerk/  
 

 

http://www.ggdhaaglanden.nl/coronatesten
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen-0
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen-0
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
https://www.prostitutie.nl/nl/corona-en-sekswerk/
https://www.prostitutie.nl/nl/corona-en-sekswerk/


 

 

 

 

 


