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Begrippen, die expliciet voor het Keurmerk Opvang worden gedefinieerd:
Begrip

Definitie

All-in/all-out principe

Het beleid is er op gericht om (waar mogelijk) in de
quarantaineruimten stabiele diergroepen samen te
stellen die na de quarantaineperiode gezamenlijk
overgeplaatst worden naar de plaatsingsruimte.
zie Dierenopvangcentrum
Beheerder zo als die in het Besluit Houder van Dieren is
benoemd
zie Bedrijfshandboek / opvangrelevante
bedrijfsdocumentatie
Documenten, waaruit bij voorbeeld beleid,
besluitvorming, werkwijze en kwaliteitsbewaking blijkt.
Hiermee kan het DOC naleving van de
keurmerkvoorschriften inzichtelijk maken.
Het proces dat ertoe leidt dat een dier een andere
eigenaar krijgt, die in een passende omgeving blijvend
voor het dier zorgt. Dit kan gaan om dieren die al worden
opgevangen, of om dieren die anders zouden moeten
worden opgevangen.
Het doel van bemiddeling is plaatsing.
Stressveroorzakende invloeden waarmee een dier kan
worden geconfronteerd, worden stressoren genoemd. Zij
worden onderscheiden in kwalitatieve en kwantitatieve
stressoren. Bij kwalitatieve stressoren wordt een
onderscheid gemaakt tussen fysische stressoren
(temperatuur, chemisch, elektrisch, etc.) en stressoren
die bepaald worden door de situatie (immobilisatie,
sociale isolatie, etc.), de bijzondere stressoren.
Intensiteit kan hierin een rol spelen.
% dieren dat na plaatsing terugkomt in een DOC
Met een passende methode behandelen van schone
oppervlakken om deze kiemvrij te maken
Een inrichting waarin bedrijfsmatig, maar zonder
winstoogmerk, honden, katten en/of andere
gezelschapsdieren worden opgenomen, die zonder
eigenaar worden aangetroffen in de openbare ruimte
(zwerfdieren) dan wel waarvan de eigenaar anders dan in
de zin van commerciële verkoop afstand doet
(afstandsdieren).
Particulier, die in opdracht van het DOC in de
thuissituatie honden of katten die specifieke aandacht
vragen verzorgt.
Twee of meer bij elkaar gehuisveste gezelschapsdieren,
al dan niet in wisselende samenstelling.
Verzamelen en registreren van alle beschikbare gegevens
van een in de opvang op te nemen dier en zijn eigenaar
(indien bekend)
Ruimte, waar dieren in het DOC worden gehuisvest en
verzorgd, omdat zij na verlaten van de quarantaine
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Definitie
klinische verschijnselen hebben van een aangetoonde of
mogelijke besmettelijke ziekte of met besmette dieren in
contact zijn geweest. Hier worden dieren ter bescherming
van andere dieren afgezonderd.
Het aanbieden van materiaal dat bij het soortspecifieke
gedrag en behoefte van het opgevangen dier past,
hiertoe uitnodigen en ervoor dienen om beperkingen in
de ruimte en de verzorging zo gering mogelijk te laten
zijn.
Bedrijf waarin bedrijfsmatig en tegen betaling tijdelijke
huisvesting en verzorging van gastdieren wordt geboden,
die na een afgesproken periode terug gaan naar de
eigenaren.
Het in juridisch eigendom overdragen van een dier aan
een particuliere houder door het DOC.
Ruimtes binnen het DOC waar dieren na quarantaine
verblijven (met uitzondering van ziekenboeg en isolatie).
Alle dieren, die op een bepaald moment binnen een DOC
opgevangen worden.
Ruimte, waar dieren waarvan de gezondheidsstatus
onbekend is direct na binnenkomst in het DOC worden
gehuisvest en verzorgd tot het moment dat de wettelijk
verplichte ent-status is bereikt. Bij opname in deze
ruimte hebben deze dieren geen klinische verschijnselen
van een besmettelijke ziekte.
Het leren ontwikkelen en tonen van sociaal (gewenst)
gedrag bij een individueel dier in interactie met mensen
en andere dieren.
Het verwijderen van al het zichtbare vuil zo dat
oppervlakken in hun oorspronkelijke hoedanigheid
zichtbaar en voelbaar schoon (kunnen) zijn.
Het totale aantal dagen dat een dier in het DOC en/of bij
een gasthouder verblijft, gerekend vanaf de dag van
binnenkomst tot het moment van plaatsing, overlijden of
euthanasie, of teruggave aan de eigenaar.
Ruimte waarin zieke of gewonde dieren gehuisvest en
verzorgd worden, niet zijnde de isolatie- of
quarantaineruimte
Van dier op mens overdraagbare ziekte
Het geheel van voeding, water, lichaamsverzorging,
schone huisvesting, medische verzorging, aandacht,
socialisatie.

Begrippen, die in de wetgeving gedefinieerd zijn worden conform die definitie
overgenomen:
Begrip
Bedrijfsmatig
Diergeneeskundige
handeling
Diervoeder
Keurmerk Opvang

Wet- en regelgeving
zie Wet Dieren
zie Wet Dieren
zie Wet Dieren

Gezelschapsdier
Houder
Inrichting
Isolatie
Quarantaine
Vakbekwaamheid
Ziekteverwekker

zie Besluit gezelschapsdier
Positief lijst
zie Wet Dieren
zie [ontwerp] Besluit Houders Gezelschapsdieren
zie besluit houden van dieren
zie [ontwerp] Besluit Houders Gezelschapsdieren
zie Wet Dieren
zie Brondocument certificeerbare eenheden
zie Wet Dieren

Afkortingenlijst
Afkorting
R&D
DOC
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Toelichting
Reiniging en Desinfectie
Dierenopvangcentrum

