Paragraaf 2: Criteria
§ 2(1) Doelvoorschriften en Open normen Keurmerk Opvang
versie 2.1

Brambell 2: een dier is vrij van pijn, verwonding en ziektes
Profiel: Deskundig op gebied van hygiëne, reiniging en desinfectie
(R&D)
B-2.1: De functies quarantaine, isolatie en ziekenboeg zijn goed ingericht,
zowel qua huisvesting als ook in de manier van werken.
Open normen:
B2.1-1: Er wordt voorkomen dat besmettingen van de ene naar de andere afdeling overgebracht
worden. Looproutes en logistieke routes verlopen van laag risico- naar hoog risicozones en zijn als
zodanig herkenbaar.
B2.1-2: Medewerkers en gasthouders nemen maatregelen om te voorkomen dat ze zelf een
infectiebron vormen voor dieren in het DOC of eigen dieren thuis. Medewerkers nemen
maatregelen om zichzelf en de directe omgeving tegen zoönoses te beschermen.
B2.1-3: Bij het plaatsen van dieren in de quarantaine wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een
optimale groepssamenstelling voor doorplaatsing naar de plaatsingsruimte (denk aan leeftijd,
geslacht, of loopsheid).

B-2.2: Bij reiniging, ontsmetting en plaagdierbestrijding wordt gebruik
gemaakt van up-to-date kennis en informatie.
Open normen:
B2.2-1: Binnen- en buitenruimtes worden gereinigd en ontsmet conform de afgesproken
werkwijze en worden waar nodig ook op andere manieren behandeld.
B2.2-2: Hiervoor toegelaten R&D-middelen worden op de juiste manier gebruikt.
B2.2-3: Medewerkers en gasthouders zijn geschoold in effectieve Reiniging en Desinfectie
(R&D), voeren deze professioneel uit en controleren regelmatig het effect hiervan.
B2.2-4: Het DOC weert plaagdieren effectief op een diervriendelijke manier. Dit geldt zowel voor
preventie als bestrijding.

B-2.3: De veterinaire zorg is aangepast aan het opvangproces.
Open normen:
B2.3-1: Het veterinaire zorgprogramma is samen met een in shelter medicine bekwame
dierenarts opgesteld en wordt regelmatig geëvalueerd. Onderdelen zijn in ieder geval:
regelmatige beoordeling van de gezondheid van de populatie door een dierenarts;
regelmatig advies van een dierenarts over de bedrijfsvoering (met specifieke aandacht
voor quarantaine en gasthouders)
B2.3-2: Per diersoort zijn specifieke gezondheidsrisico’s gedefinieerd en verder uitgewerkt binnen
het preventiebeleid. Hierin worden ook algemene maatregelen om de weerstand te verhogen
toegepast.
B2.3-3: Voor de verzorging relevante veterinaire informatie is voor iedere medewerker
beschikbaar.

B-2.4: Als een dier naar verwachting niet (meer) vrij kan zijn van pijn, stress
en/of andere ongemakken wordt euthanasie van het dier overwogen
Open normen:
B2.4-1: Binnen het euthanasiebeleid zijn geaccepteerde grenzen voor pijn en/of stress in belang
van het dier gedefinieerd zodat er een kader voor de individuele beoordeling ligt. Ook niet-
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veterinaire afwegingen worden hierin meegenomen zoals afwijkend gedrag of het niet
functioneren in de openbare ruimte.
B2.4-2: Het euthanasiebeleid wordt regelmatig geëvalueerd. Waar nodig vindt bijstelling plaats.

B-2.5: De gezondheid van de hele populatie dieren in het DOC heeft de hoogste
prioriteit binnen de totale bedrijfsvoering
Open normen:
B2.5-1: Wanneer het welzijn en/of de gezondheid van de populatie door de gezondheid of het
gedrag van een of enkele individuele dieren bedreigd worden, worden passende maatregelen
getroffen om de populatie te beschermen.
B2.5-2: Dieren die door agressie of anderszins een risico vormen voor andere dieren worden
gescheiden gehuisvest
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