2. Medische screening en gedragsopvolging van boerderijdieren.
Medische screening


Externe dierenarts:
 Minimum tweemaal per jaar een medisch onderzoek door een dierenarts die zowel
de fysieke als de mentale gezondheid van de dieren evalueert.
 De dieren moeten, afhankelijk van de diersoort, volgens de wettelijke voorschriften
geïdentificeerd (oormerken) en geregistreerd worden (Ophorst, 2014). Meer
informatie: www.dgz.be.
 De standaard vaccinaties moeten gegeven worden zoals aanbevolen door de
dierenarts.
 Een jaarlijks mest-onderzoek dat screent op alle mogelijke parasieten en bacteriën
is aangeraden. Bij gevoelige doelgroepen (bv. ouderen) die intensief in contact
komen met de dieren is een frequentere diergeneeskundige controle met bijhorend
mestonderzoek aangeraden.



Begeleider:
 De dieren moeten viermaal per jaar door de begeleider ontwormd worden. Het is
aangeraden éénmaal extra te ontwormen indien men met een zwakke doelgroep
werkt.
 De begeleider moet zorgen voor de standaard preventie van vlooien, teken en
parasieten zoals aanbevolen door de dierenarts. Wanneer men werkt met
producten die op de huid worden aangebracht (de ‘pipetjes’), is het aangeraden 24
uur te wachten vooraleer met patiënten te interageren.
 De begeleider volgt de gezondheid van de dieren dagelijks op. Bij twijfel of een dier
op dat moment wel geschikt is om deel te nemen aan AAI, is het aangeraden dat
dier niet te laten deelnemen en eventueel de dierenarts te raadplegen (Ophorst et
al., 2014).
 Alle medische interventies moeten door de begeleider bijgehouden worden in een
logboek en elk dier moet een gezondheidsdossier (eerdere zoönosen,
gezondheidsproblemen, ...) hebben (Khan & Farrag, 2000).
 Indien een dier ziektesymptomen vertoont zoals diarree, braken, hoesten of
niezen, wordt het dier vrijgesteld van AAI-sessies.
 Pas een week na het eindigen van ziektesymptomen of na volledige genezing van
een wonde, kan de begeleider het dier weer voor AAI inzetten (Lefebvre et al.,
2008).
Gedragsopvolging



Externe dierengedragsspecialist:
 Bij voorkeur wordt het gedrag elk half jaar opnieuw geëvalueerd of sneller indien
er zich problemen voordoen (Lefebvre et al., 2008).
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Begeleider:
 De begeleider volgt het gedrag van de dieren dagelijks op.
 De reactie van de dieren moeten voorspelbaar, vriendelijk, vertrouwelijk en zonder
enige blijk van agressie zijn.
 Idealiter registreert de begeleider de impact van de AAI-sessies op de dieren.
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