Doelvoorschriften en Open Normen - Keurmerk Opvang

Brambell 4: een dier is vrij van angst en chronische stress
Profiel: Deskundig in het beperken van het effect
van stressoren en angst
B-4.1: Overbezetting wordt voorkomen.
Open normen:

B4.1-1: De beschikbare diercapaciteit is per diersoort en per afdeling bepaald en bekend en wordt
niet overschreden. Overeenstemming van de administratie en feitelijk aanwezige dieren wordt
regelmatig gecontroleerd.
B4.1-2: Het aannamebeleid voorziet in alternatieven voor op te vangen dieren wanneer
overbezetting dreigt.
B4.1-3: Het DOC heeft steeds zicht op de actuele bezetting per afdeling.

B-4.2: Onverwachte gebeurtenissen worden zo veel mogelijk vermeden om
stress te voorkomen.
Open normen:

B4.2-1: Dieren krijgen een vast (voor hen voorspelbaar) dagpatroon aangeboden, een afwijking
hiervan voor een specifiek dier is onderbouwd.
B4.2-2: Het DOC zorgt voor een veilige leefruimte voor elk dier, waarin het met een beperkt aantal
vaste contacten te maken heeft.
B4.2-3: Binnen het dagrooster wordt aan het dier afwisseling geboden, passend bij de behoefte van
het dier.

B-4.3: In de omgang met het dier wordt rekening gehouden met de (eventuele)
bijzondere stressoren voor dit dier.
Open normen:

B4.3-1: Binnen het DOC zijn bijzondere stressoren voor de opgevangen diersoorten bekend en
wordt deze kennis bij de begeleiding van het individuele dier toegepast. Effecten worden regelmatig
geëvalueerd.
B4.3-2: Reageren op bijzondere stressoren (binnen een bepaalde context) is een onderwerp in de
evaluatiemomenten in relatie tot plaatsingskansen (Be 3)
B4.3-3: (Taak-specifieke) informatie over het individuele dier is beschikbaar om de medewerker te
ondersteunen bij het eigen handelen en gedrag naar het dier toe.
B4.3-4: Gasthouders worden ingezet om kwetsbare dieren met specifieke behoeftes goed en
passend te verzorgen. Voor ieder gasthouder zijn de specifieke competenties bekend.
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