Doelvoorschriften en Open Normen - Keurmerk Opvang

Brambell 5: een dier is vrij om natuurlijk gedrag te vertonen
Profiel: Deskundig in het gedrag van het dier,
individueel en in groepen
B-5.1: Het natuurlijk gedrag van het dier wordt door (omgevings)verrijking en
door een juiste omgang met het dier bevorderd en ondersteund.
Open normen:

B5.1-1: Het dagprogramma in het DOC en/of bij de gasthouder bevat het gericht aanbieden van
positieve prikkels als afleiding, spel, geur, geluid. Het socialisatieprogramma wordt uitgevoerd en
geëvalueerd.
B5.1-2: Tijdens het verblijf binnen het DOC of bij een gasthouder wordt op voldoende socialisatie
gericht contact met soortgenoten en mensen aangeboden, passend bij de diersoort en het
individuele dier.

B-5.2: De omgang met het dier tijdens de opvang richt zich op het ontwikkelen
en/of behouden van sociaal gedrag van het dier in de mens-dier-relatie en de
dier-dier-relatie.
Open normen:

B5.2-1: Gedragsbeoordeling is gestandaardiseerd, bij medewerkers bekend en wordt bij elk dier
toegepast.
B5.2-2: Gedragsbeoordeling van het dier leidt - waar nodig - tot inzet van een gasthouder,
gedragstherapeut of andere passende maatregel op basis van een individueel
(re)socialisatieprogramma.
B5.2-3: Medewerkers passen kennis en ervaring over gedrag van diersoorten in de opvang toe om
sociaal gewenst gedrag van het dier te stimuleren. Medewerkers zijn instaat om grenzen hierbij te
zien en te benoemen (weging).

B4-3: Ieder dier krijgt dagelijks voldoende individuele aandacht
([re-]socialisatie)
Open normen:

B5.3-1: Er wordt gewerkt met een gestandaardiseerd (re)socialisatie-programma, welk regelmatig
op basis van evaluaties en intervisie wordt geactualiseerd. Het programma wordt bij elk dier
toegepast en zo nodig aangepast op het individuele dier.
B5.3-2: Voor elk dier leidt regelmatige evaluatie van de voortgang van training, interactie en reactie
op prikkels tot update van het individuele programma. Besluitvorming over de plaatsbaarheid houdt
rekening met de context van het gedrag dat in de opvang wordt gezien, voor zover die context
bekend is (historie, medisch etc).
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