12. Veiligheid


Boerderijdieren:









Kippen hebben scherpe nagels en kunnen stevig pikken.
Beloon de kip niet vanuit de hand maar wel vanuit een potje of schaaltje.
Zorg voor beschermende kledij wanneer je de kip op een arm of op
schoot laat zitten (bv. maak losse mouwen uit dikke jeansstof).




Probeer zo veel mogelijk angstige vluchtreacties te voorkomen
Indien het konijn op een hoogte zit (schoot, tafel), waak je erover dat
het niet springt of valt.
Zorg ervoor dat het konijn niet kan ontsnappen als het vrij rondloopt.
Zet het konijn bij voorkeur in een mandje en niet rechtstreeks op schoot
om krabincidenten te voorkomen en het konijn een stabiele ondergrond
te geven.
Het is belangrijk dat het konijn nergens aan knaagt en niets opeet.













Zorg ervoor dat de geit niets kan opeten of omstoten.
Wees op uw hoede voor ontsnapping. Laat een geit nooit met haar
voorpoten tegen je op staan. Dit gedrag is vervelend en gevaarlijk voor
kleine kinderen of zwakke mensen.




Varkens zijn zeer stressgevoelige dieren.
Stress leidt bij varkens snel tot stereotiep gedrag en dient zoveel
mogelijk voorkomen te worden.
Bewaak zorgvuldig de grenzen die je aan het varken stelt en voeder het
niet uit de hand
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neemt alle voorzorgen om de veiligheid van de mensen die interageren met de
dieren te waarborgen (Kohler, 2011).
screent de patiënt voordat deze aan een dier voorgesteld wordt.
informeert de patiënt (of posters kunnen opgehangen worden in kamers,
wachtzaal, AAI-ruimte…) over:
o het correct benaderen van de verschillende boerderijdieren
o het herkennen van stress signalen.
o hoe een beet, stamp, gekrab,… voorkomen kan worden.
laat de patiënt nooit alleen achter bij de dieren.
moet extra voorzichtig zijn wanneer kinderen met de dieren interageren ongeacht
het diersoort.
is op de hoogte van de procedure die omschrijft welke acties ondernomen moeten
worden bij een verwonding door het dier.
stopt de sessie in geval van een beetincident (Lefebvre et al., 2008).
rapporteert onmiddellijk aan het verzorgingsteam wonden zoals beet- of
krabwonden zodat ze snel gewassen en verzorgd worden (Lefebvre et al., 2008).
ziet erop toe dat de betrokkenen die interageren met de dieren deze correct
behandelen (niet aan de staart, oren trekken, ...) (Kohler, 2011; Sterneberg-van
der Maaten et al., 2015).
stopt de sessie indien de patiënt ongepast gedrag vertoont tegenover de dieren.
controleert de veiligheidspoorten of dubbele poorten voor de start van de sessie
zodat de dieren niet kunnen ontsnappen.
ziet erop toe dat er geen te kleine voorwerpen binnen het bereik van de dieren
komen om te voorkomen dat de dieren deze inslikken of stikken (Kohler, 2011).

De AAI omgeving
 Zorg dat de omgeving op alle gebied veilig is voor zowel dier als mens (bv. geen
gladde vloeren, scherpe randen, uitsteeksels, gevaarlijke trappen, glazen
voorwerpen, kachel, rondslingerende etenswaren of medicatie ...).
 Opgelet: wanneer er bv. water gemorst is kunnen sommige vloeren dan echt zoals
een ijsbaan worden.
 Voorkom ontsnapping door de omgeving goed af te sluiten en passage te weren.

Bron: www.zorgbeest.be

