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Doelvoorschriften en Open Normen - Keurmerk Opvang 
 

Brambell 3: een dier is vrij van fysiek en thermaal ongerief  
 

Profiel: Deskundig in diersoort-specifieke huisvesting 

B-3.1: Inrichting en gebruik van huisvesting, materialen en bedrijfsmiddelen 
zijn ondersteunend aan een veilige en hygiënische omgeving voor mens en 
(ieder) dier  
 
Open normen: 
B3.1-1: In het gebouw en in de buitenruimte van het DOC worden veilige en hygiënische materialen 
en middelen gebruikt en onderhouden. Dit geldt ook voor de locatie(s) van de gasthouders.  
B3.1-2: Er zijn voldoende handenwasgelegenheden, waterpunten en reinigingsmiddelen. 
Bedrijfsmiddelen worden binnen één toegewezen compartiment gebruikt. … 
B3.1-3: De huisvesting bij gasthouders is beoordeeld op de specifieke behoeften van de op te 
vangen kwetsbare dieren. 
B3.1-4: Dieren kunnen niet in contact komen met schadelijke stoffen komen. 
B3.1-5: In het DOC kunnen de structureel noodzakelijke veterinaire handelingen worden 
uitgevoerd.  
B3.1-6: In de protocollen zijn duidelijk de keuzes en oplossingen opgenomen in relatie tot kleinere 
functionele belemmeringen van (oudere) gebouwen. Er ligt een plan van aanpak voor structurele 
oplossingen. 
Kan niet in de specifieke behoefte van een dier worden voorzien wordt naar een voor het dier 
geschikt locatie gezocht. 
B3.1-7: Medewerkers dragen geschikte werkkleding binnen het DOC. In een met de veterinair 
afgestemd hygiëneprotocol staat waar welke werkkleding en beschermingsmiddelen worden ingezet 
en onderhouden. 
Voor B3.1-7 geldt een overgangstermijn t/m 31-12-2021 
B-3.2: Het klimaat in het DOC is optimaal aangepast aan de specifieke 
fysiologische behoefte van de opgevangen dieren. 
 
Open normen: 
B3.2-1: Temperatuurregulatie en luchtverversing zijn passend bij de diersoorten die worden 
opgevangen. Maatregelen bij extreme weersomstandigheden zijn vastgelegd; de keuzes zijn 
onderbouwd, zowel voor binnen- als ook voor buitenruimtes, inclusief afwatering en gebruik van 
speelweides). 
B3.2-2: Licht (natuurlijk dag/nachtritme), geluids- en geurreductie zijn belangrijke 
aandachtspunten in het DOC. Dieren krijgen de rust, die zij nodig hebben. 
B3.2-3: Er zijn extra voorzieningen beschikbaar om het klimaat aan te passen aan specifieke 
behoefte van een individueel dier (bijv. bij ziekte). 
 
B-3.3 Inrichting en gebruik van huisvesting en bedrijfsmiddelen dragen zoveel 
mogelijk bij aan het welzijn van (ieder) opgevangen dier. 
 
Open normen: 
B3.3-1: De huisvesting is zodanig ingericht dat een dier verschillende behoeften (voeding, 
schuilen/rust, ontlasting) gescheiden van elkaar kan uitvoeren en ruimte voor soorteigen gedrag/ 
beweging heeft.  
B3.3-2: Gekozen bedrijfsmiddelen passen bij de opgevangen diersoorten.  
B3.3-3: Passend bij de diersoort bevat een ruimte voor groepshuisvesting tenminste: voldoende 
ruimte, meerdere voeder- en rustplekken, geschikte plaatsen voor terugtrekken, voldoende 
middelen om monopolisering en ander stress veroorzakend gedrag te voorkomen. 
 

 
 


