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Di'erverzorger Diervenorger Overige Medewerkers 
Telefoon: 202 bellen 
Mel di ng: 20 2 Brui n + Diersoort + Locat ie 
Met eigen Privémobiel:I 

Portofoon oproep aan Dierverzorging compleet . 

Meldi ng: 202 Brui n + Diersoort + Locat ie 
Al s de sit uat ie het toel aat, kunnen 
er uit eigen init at ief st appen 

ondernomen worden. Met i n 
achterhoofd geh o-uden dat eigen 
vei l igheid en de veil igheid van het 

publ iek boven a lles st aat. 

Na meldi ng t reed portofoonst i lte in ! ! 
Schat de sit uat ie i n, blijf op locat ie en wacht op 
i nstructies van ,de Dagverantwoord,el i j ke DV. 

In Uit erste Nood ! 
Gebruik de rode n oodknop op de portofoon. 

Melder 
- Houd het dier in de gaten + zorgt dat het publiek zich rustig verwijdert eventueel 
g·eholpen door verzorgers en/of collega 's in de buurt . 
- Indien nodig wordt de locatie afge,zet en worden er beslissingen + instructies 

genomen door de Dagverantwoordel ijke Dierverzorging. 
- Controleer het verblijf op meer ontsnappings gevaar en resterende dieren. 

Dagv,erantwoorderijke Dierverzorging 
Schat de• slt uatie in naar gevaarlijk of 

ongevaarlijk. 

~ -

Gastenservice 
- Alarmeert hoofd BHV en Dagverantwoordelijke 
Dierverzorging in actie 
- Neemt contact op met de di rectie 
- Vult de checklist i n voor ontsnapt dier 

Interne tet. Nrs. · · : 

124 - 126 

Dierenarts: 170 ■ 

Buiten openingstijden 
Bellen met NOODTELEFOON ----Wacht op hul p en breng jezelf in veilighei d 
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13. Zwaar weer

13.1 Sneeuw 

Er zijn verschillende soorten sneeuw die kunnen vallen. Er is lichte sneeuwval en zware 
sneeuwval. Bij deze laatste is het van belang om te besluiten of het veilig is, voor zowel de 
bezoekers als de werknemers, om het park open te houden. Extreme gladheid en kans op 
vallende takken van polsdikte of groter zijn onveilige situaties 

13.1.1 Beslissing 
De Duty besluit in overleg met de directie of het park gesloten moet worden. In alle gevallen 
heeft de Dagregisseur de taak om de situatie in te schatten en te overleggen. De Duty besluit 
in overleg met de directie hoe er gehandeld gaat worden. 

13.1.2 Bezoekers en medewerkers 
Als de beslissing is genomen om het park te sluiten, brengt de Gastenservice de 
medewerkers op de hoogte. Zij vertellen ook welke gebieden veilig of onveilig zijn. 
Groenvoorziening zet onveilige gebieden waar mogelijk af. Op deze manier kunnen 
medewerkers die nog in het park moeten zijn zich veilig verplaatsen. Dit gebeurd via een 
interne e-mail of een sms bericht. Bezoekers worden naar de uitgang van het park verwezen 
door de medewerkers. Daarnaast wordt er voor de bezoekers een bericht op de Narrowcast 
geplaatst. Indien gewenst kan de Gastenservice bezoekers opvangen en afhankelijk van de 
situatie in overleg met Duty de bezoekers uitnodigen een andere keer hun bezoek af te 
komen maken.  
Als de situatie er om vraagt, zorgen de dierverzorgers ervoor dat dieren in hun nachtverblijf 
ondergebracht worden. Dit gebeurt om uitbraak van dieren te voorkomen en de dieren in 
veiligheid te brengen voor eventueel vallende takken van polsdikte en groter.  
Wanneer het ergste gevaar is geweken, maken medewerkers het park veilig en schoon voor 
de volgende dag. Dit houdt in dat er sneeuw wordt geschoven, er eventueel zout gestrooid 
om gladheid tegen te gaan en gevaarlijke takken in bomen worden waar mogelijk verwijderd 
of afgezet. 

13.2 Zwaar weer (bliksem, hagel, storm) 

Er zijn verschillende soorten zwaar weer. Het kan bijvoorbeeld gaan om hevige bliksem, 
hagel of windstoten. In alle gevallen heeft de Dagregisseur de taak om de situatie in te 
schatten. De Duty besluit hoe er gehandeld gaat worden.  

13.2.1 Zwaar weer tijdens openingstijden 
Om de veiligheid van de mensen en de dieren voorop te stellen, worden dieren in hun 
nachtverblijven ondergebracht. De Dagregisseur overlegt met een Hoofd Dierverzorging en 
Hoofd Parkdienst.  
De bezoekers worden in veiligheid gebracht voor vallende takken. Bij voorkeur worden zij 
naar binnen gebracht. Denk aan eigen veiligheid!  Onveilige, openbare ruimtes worden 
afgesloten of afgezet   

13.2.2 Zwaar weer buiten openingstijden 
Als er buiten openingstijden sprake is van zwaar weer, kan het zijn dat de Duty polshoogte 
moet gaan nemen. Dit doet hij samen met een andere crisisteam medewerker. Hierbij moet 
worden gelet op gevaar voor vallende takken en de mogelijke kans op de uitbraak van 
dieren. Bij vallende takken: Ga nooit alleen het park in en denk aan eigen veiligheid!  

Bij de mogelijke kans op het uitbreken van dieren moet het crisisteam op de hoogte worden 
gesteld. Het crisisteam neemt de leiding over hoe er gehandeld wordt 
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Gaal het park 

dicht. dan bi,_. het 
park wor die dag 

gesloten 

Outy beslun 
wanneer het 

gevaar is 
geweken 

0uty besluit of het pan< 
open blijft. of dicht gaat 

Bezoekers worden naar 
de ungang veiwezen als 

het pan< dicht gaat 

Slun dieren indien nodig 
op in hun nachtverblijven 

Gastenservice brengt 
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hoogte van de snuatie 

Als het ergste gevaar 
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medewerkers het park 
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dag 
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Zwaar weer (bliksem, 
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Tijdens openingstijden 1 1 Bunen openingstijden 

0uty schat de situat ie in 

Sluit dieren indien nodig 
op in hun nachtverblijven 
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vallende takken 
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Medewerkers die buiten 
controle houden op 
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breng het crisisteam 
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14. Ongeval

14.1 Ongeval op het parkeerterrein 

In het geval van een ongeval op het parkeerterrein kan het gaan om een botsing van één of 
meerdere voertuigen, en/of een persoon met een voertuig, of om alleen een persoon. Doe 
geen uitspraak over wie de schuld draagt! 

Zoek uit of er EHBO nodig is. Is er EHBO nodig bel 202 of  met de melding 
Rood + Locatie. Blijf bij het slachtoffer tot de EHBO-er ter plaatse is. Als de EHBO-er ter 
plaatse is verzorgt hij het slachtoffer en laat indien nodig de hulpdiensten bellen. Zorg, of laat 
ervoor zorgen, dat het verkeer niet vast komt te staan.  

14.2 Ongeval met een medewerker (bedrijfsongeval) 
Bij een ongeval met een medewerker kan het gaan om medewerkers van verschillende 
afdelingen. Afhankelijk van de afdeling wordt een verschillend protocol gevolgd. Lees 
hieronder verder 

14.2.1 Dierverzorger 
Als een dierverzorger een ongeluk krijgt, moet dit direct gemeld worden bij de Gastenservice 
(tel. 202 of ). Geef de melding Rood Locatie door. Houd omstanders op afstand. 

Als er een dier betrokken is bij het ongeval, bel dan Hoofd Dierverzorging (124 of 126). Volg 
de instructies van de Hoofd Dierverzorger op. Zodra hij het sein veilig geeft kan de EHBO-er 
het slachtoffer verzorgen en indien nodig hulpdiensten laten bellen. Als er geen dier 
betrokken is bij het ongeval, blijf dan bij het slachtoffer tot de EHBO-er ter plaatse is. De 
EHBO-er verzorgt het slachtoffer en laat indien nodig hulpdiensten bellen.  

De EHBO-er vult het verslag bedrijfsongeval in en levert deze in bij de KAM-Coördinator. 
Hoofd Personeelszaken maakt een melding van het ongeval bij de arbeidsinspectie.  
G:\ARBO\EHBO-BHV\Opzet verslag (bijna) Bedrijfsongeval.doc 

14.2.2 Andere medewerker 
Als een medewerker van een andere afdeling een ongeval heeft gehad moet dit gemeld 
worden bij de Gastenservice (tel. 202 o ). De melding die wordt gedaan is 
Rood + Locatie. Het kan gaan om een ongeval met spetterend vet, een snijmachine, een 
mes, een val, enz.  

Blijf bij het slachtoffer tot dat de EHBO-er ter plaatse is. Zorg, of laat er voor zorgen, dat 
omstanders op afstand blijven. Als de EHBO-er ter plaatse is kan hij het slachtoffer 
verzorgen en eventueel hulpdiensten laten bellen. Als er sprake is van een ongeval waarbij 
mechanische apparatuur is betrokken, zorg er voor het apparaat wordt uitgeschakeld.  

De EHBO-er vult het verslag Bedrijfsongeval in en levert deze in bij de KAM-Coördinator. 
Hoofd Personeelszaken maakt een melding van het ongeval bij de arbeidsinspectie. 
G:\ARBO\EHBO-BHV\Opzet verslag (bijna) Bedrijfsongeval.doc 

14.3 Ongeval met een bezoeker 
Bij een ongeval waarbij een bezoeker is betrokken en er moet EHBO worden verleent, bel 
dan 202 of  met de melding Rood + Locatie. Blijf bij het slachtoffer tot de EHBO-
er ter plaatse is. Zorg, of laat er voor zorgen, dat omstanders op afstand blijven. Als de 
EHBO-er ter plaatse is kan hij het slachtoffer verzorgen en eventueel hulpdiensten laten 
bellen 
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14.4 Reanimatie en gebruik AED 

Is er iemand buiten bewustzijn dan is het noodzakelijk dat er snel gehandeld wordt. Het gaat 
hierbij om een levensbedreigende situatie waarin vooral de eerste 6 minuten van 
levensbelang zijn.  
Ondanks dat  beschikt over ruim 60 EHBO’ers en/of BHV’ers kan het 
zijn dat jij degene bent die als eerste ter plaatse bent. Of je hier wel of niet voor bent 
opgeleid maakt in dit geval minder uit. Iedere burger is verplicht om hulp te verlenen.  

Handel als volgt: 

• Bel 112 en laat de meldkamer je er doorheen loodsen. De meldkamer geeft
instructies mocht reanimatie nodig zijn.

• Haal direct één van de 5 AED’s (of laat dit doen) in het  (locaties
hieronder vermeldt) Iedereen mag een AED gebruiken. De AED praat tegen je wat
je moet doen.

• Bel zo snel mogelijk de Gastenservice (202 of ) (of laat dit doen)
zodat de ambulance opgevangen kan worden en zij EHBO’ers ter versterking naar de
locatie kunnen sturen.

• Houd omstanders op afstand (of laat dit doen)

• Blijf bij het slachtoffer totdat de hulpverlening is
gearriveerd en zij aangeven dat je hulp niet meer nodig is.

Locaties AED’s 
AED staat voor Automatische Externe Defibrilator. Dit apparaat 
wordt gebruikt bij reanimatie.  
Achter de Gastenservice (in zwarte kast bij pilaar) 

 (In het entreehalletje rechts) 
EHBO-ruimte (direct rechts om de hoek) (sleutel 1 nodig voor toegang of via  als 
deze open is)  
Buitenplaats (tussen kassa 2 en frisdrankkoeling) 

 (magazijntje) (sleutel 1 nodig voor toegang) 

Onthoud! Iets doen is altijd beter dan helemaal niets doen! 
Mocht je na een dergelijke ervaring hier nog over willen praten dan kan dit uiteraard. 
Desgewenst kan hiervoor slachtofferhulp worden ingeschakeld. Neem hiervoor contact op 
met ) 
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14.2 Verslag (bijna) Bedrijfsongeval 

Betrokken medewerker(s) : 

Datum  : 

Tijd (indien relevant) : 

Locatie (indien relevant) : 

Oorzaak: 

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? 

Gevolg: 

Aantal dagen verzuim:  …. 
Ziekenhuis bezoek: Ja/Nee 

Hoe te voorkomen in het vervolg: 

Handtekening betrokken medewerker(s) Handtekening Leidinggevende: 

________________________________ __________________________ 
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Houdt omstanders op 
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Bel 124 of 126 Blijf bij het slachtoffer 
Dagverantwoordelijke tot de EHBO-er 

Dierverzor ·n arriveert 

Volg instructies van 
hoofddierverzorger 
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15. Inbraak / Diefstal / Molest

15.1 Inbraak / Diefstal / Molest tijdens openingstijden 

In het geval van een inbraak, diefstal of molest tijdens openingstijden, is het van belang 
rustig te blijven en de overvaller zijn zin te geven.  

Probeer waar mogelijk bewijzen veilig te stellen en herkenbare punten van de overvaller te 
onthouden en op te schrijven (zonder te overleggen met anderen). Herkenbare punten 
kunnen zijn, tatoeages, piercings, haar kleur, kleur ogen, littekens, type voertuig en 
nummerbord, kleding en postuur. Postuur kan je vergelijken met je eigen postuur.  

Sla wanneer dit mogelijk is intern alarm door 202 te bellen. De Hoofd-BHV wordt op de 
hoogte gesteld en onderneemt actie.  

Als er bezoekers betrokken zijn bij de calamiteit probeer dan paniek te voorkomen. Blijf zelf 
rustig en geeft de overvaller zijn zin. Stel waar mogelijk bewijzen veilig door bezoekers niks 
aan te laten raken en bewijzen af te zetten. Noteer waar mogelijk kenmerken van de 
overvaller zonder dit te overleggen met anderen.  Als bezoekers betrokken zijn bij de 
calamiteit, noteer dan hun contactgegevens voor de politie. De bezoekers kunnen optreden 
als getuigen.  

15.2 Inbraak / Diefstal / Molest buiten openingstijden 

In het geval van een inbraak, diefstal of molest buiten openingstijden, moet de Hoofd-BHV 
gewaarschuwd worden. Dit kan via het noodnummer 202,  of door de Hoofd-
BHV direct te bellen. Het telefoonnummer staat in de Daily. Hoofd-BHV onderneemt actie. 
Ga nooit alleen het park in en raak niets aan. 

Houdt omstanders op afstand, of laat dit doen en wacht op de politie! 
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16. Paniek & Onrust

16.1 Paniek 

Paniek kan ontstaan om wat voor reden dan ook. Mocht dit gebeuren, zorg dan voor vrije 
wegen naar (nood)uitgangen en zet deze open. Probeer de situatie te kalmeren.  

Vluchtwegen en nooduitgangen moeten over de hele breedte 24 uur per dag vrij zijn 
van obstakels! 

16.1.1 Paniek buiten 
Als er wordt geconstateerd dat paniek is ontstaan moeten de Duty en / of de Hoofd-BHV 
worden ingelicht. Dit kan door hen te bellen op hun eigen telefoonnummers (zie Daily) of 
door eerst 202 (noodnummer Gastenservice) te bellen. 

Als paniek buiten ontstaat is het belangrijk om allereerst de kern van de paniek te lokaliseren 
en het geheel te kalmeren. Spreek de mensen kalmerend toe. Op een verhoging staan kan 
de rust bevorderen.  

Zorg, of laat er voor zorgen, dat paden vrij zijn. Bezoekers kunnen dan veilig van de situatie 
vluchten 

De Duty en / of de Hoofd-BHV ondernemen verdere actie. 

16.1.2 Paniek binnen 
Als er wordt geconstateerd dat paniek is ontstaan moeten de Duty en / of de Hoofd-BHV 
worden ingelicht. Dit kan door hen te bellen op hun eigen telefoonnummers (zie Daily) of 
door eerst 202 (noodnummer Gastenservice) te bellen. 

Als paniek binnen ontstaat is het belangrijk om allereerst de kern van de paniek te 
lokaliseren en het geheel te kalmeren. Spreek de mensen kalmerend toe. Op een verhoging 
staan kan de rust bevorderen.  

Bij het ontstaan van paniek binnen moeten de wegen naar uitgangen en nooduitgangen vrij 
zijn en de deuren open gezet worden. Let op dat bij het verlaten van het gebouw geen 
gewonden vallen. Gebeurd dit bel dan direct 202 of  met melding rood + locatie 
om de EHBO-ers te alarmeren. 

16.2 Onrust 

Bij onrust of ruzie makende bezoekers is het belangrijk dat er altijd twee medewerkers van 
het dierenpark heen gaan om de situatie te kalmeren. Als er sprake is van agressieve 
personen, eigen veiligheid eerst. Zorg niet dat een collega of jij zelf het slachtoffer wordt. 

Als de situatie niet gesust kan worden door medewerkers, breng de Duty en / of Hoofd-BHV 
op de hoogte. Deze kunnen acties ondernemen zoals het eventueel inschakelen van 
assistentie of hulpdiensten.   

16.3 Chaos 

Als een paniek of een onrust situatie niet onder controle gekregen kan worden, ontstaat er 
chaos. Handel in het geval van Chaos zoals aangegeven in het stroomschema van Paniek 
en Onrust. Let op: eigen veiligheid eerst.  
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17. Infrastructuur

Als er zich een calamiteit voordoet in een ruimte voordoet waar explosiegevaar kan ontstaan, 
kan de Hoofd-BHV besluiten dat het nodig is om gas en elektra af te sluiten. 

Indien hij dit besluit, overlegt hij de mogelijkheden met een medewerker van de technische 
dienst. Deze zijn te bereiken op telefoonnummer 132 en 134.   

Alleen een deskundig persoon mag gas en elektra afsluiten! 

Naam Telefoon intern 

134 

132 

Indien dit tijdens afwezigheid van of  nodig is kan de Gastenservice 
doorverbinden met je de juiste persoon. 

18. Plattegronden Locaties

Tekeningen van de locaties worden nog aangeleverd. 

Het gaat om de locaties: 
- Restaurant
-  / Het museum
- Restaurant
-
- 
- Theater
- 

Tot die tijd contact met TD. Telefoonnummer 134 

Doc 4.4.8

--



Versie juli 2019 Pagina 49 van 53 

Bijlage 1- Instanties Anti-Serum 
De Dierenarts is in bezit van onderstaande lijst en weet globaal welke instantie waar mee 
kan helpen. De Dierenarts is bereikbaar via 170. Indien hij niet in het park is via de 
Gastenservice.  

Organisatie Adres Telefoon 
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Bijlage 3 -

Krab- en bijtincidenten met 
In de presentatie van de worden enkele diersoorten gepresenteerd aan de 
bezoekers. Er is gelegenheid om een dier vast te houden of over je hand te laten lopen. 
Hoewel de dieren tam zijn en hieraan gewend, kan een dier zich altijd onverwacht bedreigd 
voelen en steken, bijten of krabben. 

In veel gevallen zal er geen EHBO-er nodig zijn voor behandeling. Wel is het verplicht om 
altijd het Registratieformulier Krab- en bijtincidenten in te vullen en in te leveren bij de KAM
Coördinator Via het Noodnummer 202 kan een EHBO-er op geroepen worden. Hieronder 
wordt verder beschreven welke actie een krab- of bijtincident vereist. 

Vogelspinnen 
De vogelspinnen die wij in onze collectie hebben soort), hebben twee tanden 
waarmee ze ter verded iging kunnen bijten en brandharen op hun achterlijf. 

Spinnenbeet 
Bij het bijten zullen ze een klein hoeveelheid gif inspuiten in de huid. De beet en de reactie 
hierop zijn te vergelijken met een wespensteek. Reactie vergelijkbaar met wespenbeet: 
Rode, opgezwollen en pijnlijke/jeukende plek op locatie van de beet. Net als bij 
wespensteken kan er een allerg ische reactie ontstaan en hiervoor moet het slachtoffer 
worden gewaarschuwd. Bij de spinnen zal standaard een Aspivenin setje worden neergelegd 
zodat er snel gehandeld kan worden in geval van een spinnenbeet. 

Actie: 
• Uitzuigen (met Aspiven in pompje) 
• Eventueel Azaron smeren 
• Koelen met natte (thee )doek of Cold pack 
• Invullen Registratieformulier G:\ARBO\Registratieformulier krab- en bijt incidenten.doe 
• Bij vermoeden allergie (heftige reactie binnen 15.min) contact met eigen huisarts 

Brandharen spin 
Vogelspinnen hebben op hun achterlijf brandharen die door ze los te laten, worden gebruikt 
als verdediging mechanisme. De huid van de vijand raakt geïrriteerd en de spin wordt met 
rust gelaten. Aan de brandharen zitten weerhaakjes en er moet dus goed gespoeld worden 
om ze van de huid af te krijgen. Vervolgens wordt geadviseerd om na het goed spoelen de 
plek zo min mogelijk aan te raken en wanneer het de handen betreft, er voor te waken om 
met de vingers in de ogen te wrijven (niet in contact brengen met slijmvlies). 

Actie: 
• Goed spoelen 
• Na het spoelen plek zo min mogelijk aanraken (i.v.m. weerhaken brandharen) 
• Bij brandharen op handen (voorkom wrijven in gezichUogen) 

Slangen 
Wij hebben geen in onze collectie, alleen . Een beet van onze 
slangen zijn behalve pijnlijk geen direct gevaar voor de patiënt. De beet wordt behandeld 
zoals we alle krab en bijtwonden behandelen 

Actie: 
• Ontsmetten 
• Verbinden om infectie te voorkomen. 
• Eventueel eigen huisarts vragen noodzaak tetanusprik (uiterlijk binnen 72 uur) 
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Invullen Registratieformulier G:\ARBO\Registratieformulier krab- en bijt incidenten.doe 

Alarm met 

In het geval dat het alarm afgaat zorg ervoor dat: 
Je jezelf in veiligheid brengt. 
De bezoekers in veiligheid worden gebracht en dat er altijd 1 iemand met de 
bezoekers mee naar beneden loopt. Zoek een verzamelplaats zo ver mogelijk van de 

vandaan. 
De WC ruimte leeg is, zowel boven als bij (beneden) 
Meld het alarm bij de gastenservice zodat zij de BHV kunnen inlichten. 
1. Bel telefoonnummer 202 met de vaste telefoon, deze staat in de keuken (sleutel 

1) van . Of bel met je eigen telefoon 
2. Geef bericht: code zwart (brandalarm), 

Beginnende brand 
Een beginnende brand mag geblust worden. Dit kan met de brandhaspel naast de 
houtenbakken. De kraan moet eerst opengedraaid worden, deze zit naast de haspel. Zie 

afbeeldingen 1 en 2 

Zichtbare calamiteit 
In het geval van een zichtbare calamiteit (je ziet rook / vuur), zorg er voor dat de bezoekers 
en collega's in veiligheid worden gebracht. Eigen veiligheid gaat voor. Ga niet in een ruimte 
die vol staat met rook. Roep of er nog mensen zich in de ruimte bevinden. In het geval dat 
er mensen zijn, roep dan of ze richting jouw stem kunnen komen. Kan dit niet, of hoor je niks, 
geef dit door aan de BHV-er of hulpdiensten en stel de personen ~erust. Blijf ten alle tijden 
laag! Zo heb je het minst last van rook. 

Plaats de dieren die uit hun verblijf zijn gehaald zo snel mogelijk terug en breng jezelf in 
veiligheid. 

Niet zichtbare calamiteit 
Mocht het voorkomen dat het alarm afgaat en er geen rook te zien is: 

Breng de bezoekers in veiligheid 
Meld de calamiteit bij de gastenservice 
Check de toiletten 

Plaats de dieren die uit hun verblijf zijn gehaald zo snel mogelijk terug en breng jezelf in 
veiligheid. 
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Inwerklijst chimpansees        Naam: 

              Startdatum: 
       

 Afgerond op: Akkoord  door: 

Lezen en ondertekenen van de noodprotocollenmap   

Bespreken wat te doen bij calamiteiten (o.a. collega wordt gegrepen)   

 
Handtekening teamleider Dierverzorging voor afronding: 
 
……………………………………………………………………………………… 
         

 Afgerond op: Akkoord door: 

Herkennen individuele dieren in de galerij   

Herkennen individuele dieren vanaf de tribune   

Herkennen individuele dieren vanaf het dak   

Herkennen hiërarchie binnen de groep   

 
Handtekening teamleider Dierverzorging voor afronding: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

 Afgerond op: Akkoord door: 

Meekijken met chimpanseepraatje   

Zelfstandig uitvoeren van chimpanseepraatje   

 
Handtekening teamleider Dierverzorging voor afronding: 
 
……………………………………………………………………………………… 
          

 Afgerond op: Akkoord door: 

Meekijken met brokvoedering in de galerij   

Zelfstandig uitvoeren van brokvoedering in de galerij   

 
Handtekening teamleider Dierverzorging voor afronding: 
 
…………………………………………………………………………………… 
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Inwerklijst chimpansees       Naam: 

              Startdatum: 
 

 Afgerond op: Akkoord door: 

Meekijken met groentevoedering in de galerij   

Zelfstandig uitvoeren van groentevoedering in de galerij   

 
Handtekening teamleider Dierverzorging voor afronding: 
 
……………………………………………………………………………………… 
          

 Afgerond op: Akkoord door: 

Meekijken met groentevoedering buiten   

Zelfstandig uitvoeren van groentevoedering buiten   

 
Handtekening teamleider Dierverzorging voor afronding: 
 
……………………………………………………………………………………… 
          

 Afgerond op: Akkoord door: 

Meekijken met bedienen voorschuiven galerij   

Zelfstandig bedienen voorschuiven galerij   

Meekijken met bedienen van tussenschuiven galerij   

Zelfstandig bedienen van tussenschuiven galerij   

Meekijken met bedienen schuif voorkooi   

Zelfstandig bedienen schuif voorkooi   

 
Handtekening teamleider Dierverzorging voor afronding: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

 Afgerond op: Akkoord door: 

Meekijken medicatie geven galerij   

Uitvoeren medicatie voeren galerij   

Meekijken medicatie geven op het dak   

Uitvoeren medicatie geven op het dak   

 
Handtekening teamleider Dierverzorging voor afronding: 
 
……………………………………………………………………………………… 
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Doe 4.4.10 

Datum rapportage: 25-01-2021 

Beveiligd Volgnummer Soort Soort slachtoffer Datum me lding Specifie ke locatie Naam EHBO'e r Volgnumme r 

e 
Nee 1022697 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 18-9-2020 03-Dierverzorging 1022697 

Nee 1020546 5. Krab - en/of bijtincident Bezoeker 7-7-2020 05-D Overige locatie 1020546 

Nee 1018342 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 13-3-2020 03-Dierverzorging 1018342 

Nee 1016474 5. Krab - en/of bijtincident Bezoeker 25-1-2020 05-D Overige locatie 1016474 

Nee 1015567 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 28-11-2019 03-D Kleine zoogdieren en Reptielen 1015567 

Nee 1014744 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 13-11-2019 03-D Kleine zoogdieren en Reptielen 1014744 

Nee 1014618 5. Krab - en/of bijtincident Bezoeker 8- 11-2019 05-D Overige locatie 1014618 

Nee 1014574 5. Krab - en/of bijtincident Overig 7- 11-2019 03-D Kleine zoogdieren en Reptielen 1014574 

Nee 1016846 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 6- 11-2019 03-D Kleine zoogdieren en Reptielen 1016846 

Nee 1014513 5. Krab - en/of bijtincident Bezoeker 3- 11-2019 (KZ) Nacht/ Museum 1014513 

Nee 1014052 5. Krab - en/of bijtincident Bezoeker 13-10-2019 (H) Algazelle 1014052 

Nee 1016843 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 23-3-2019 03-D Kleine zoogdieren en Reptielen 1016843 



Omschrijving: Plaats ongeval / oorzaak. 
ebeurd 

Middelvinger recht, topje gebeten door plompe 
lori. Wond tot bloedens toe. Vinylhandschoenen 
aan ehad . 

Nazorg gewenst 

Prariehond heeft gebeten in voet/enkel. Was wel Ja 
heel oppervlakkig 

in haar hand gebeten door Doeroecoeli tot 
bloedens toe o ervlakki e wond . 
Gebeten door een stekelvarken bij 
Vader heeft varken losgetrokken 

In hand gebeten door een Nijlroezet/vleermuis 
door handschoen heen . ID dier : -

Slang hing aan onderarm gids bij 
DV was aanwezi . 

Gids - heeft 2 van haar eigen kaartjes 
aangeboden aan de familie. Wellicht dat dit 
mogelij k is om dit via DPA aan te bieden . 
Wanneer dit kan graag ook contact met gids 

Nee (op verzoek slachtoffer.) 

Ja 

In is mevrouw aangepikt door een Ja 
Maraboe. Ze is rechts boven haar oor gepikt. 
Klein beetj e open, bloedde heel iets. 
de dierenarts is geraadpleegd . Mevr. had al een 
tetanus prik gehad dit jaar dus geen vervolg 
acties 

t ijdens gebeten door Witte slang . Ja 

is gebeten door een rattenslang in zijn 
Hand . het was een oppervlakkige wond . 

Geen Nazorg gewenst (op verzoek slachtoffer.) 

Zoontje Daan is 3 november in de nacht gebeten Ja 
door en kwaststaart stekelvarken omdat hij het 
dier wilde aaien. Contactgegevens zijn van vader 
Sebastiaan. het dier heeft Daan gebeten in zijn 
hand en er was een oppervlakkige verwonding . 

Status nazorg (in te vullen door 
Contactteam 

Afgerond /Voltooid 

Afgerond /Voltooid 

Afgerond /Voltooid 

Afgerond /Voltooid 

Afgerond /Voltooid 

In behandeling 

Afgerond /Voltooid 

Meisje is gekrabt aan haar vinger door een Ja Afgerond /Voltooid 
ra iriehond ·e. 

Rattenslang heeft in rechter onderarm gebeten . Geen Nazorg gewenst (op verzoek slachtoffer.) 

Doe 4.4.10 

Contactpersoon nazorg (in te Dagen verzuim Afdeling 
vullen door Contactteam 

onbekend Dierverzorging 

0 Gids 

nvt Gids 



Instructie krab- en bijtincidenten 

Versiedatum: 2019-04-18  Pagina 1 van 1 
 

Registratieformulier bijt- en krabaccident/overige 
incidenten* 

Datum incident   : ...... -............... - 20...... 
Tijdstip    : ....................... 
 
Naam betrokkene  : ........................................................................................... 
Adres     : ........................................................................................... 
Plaatsnaam    : ........................................................................................... 
Telefoon    : ........................................................................................... 
 
Bent u reeds gevaccineerd tegen hepatitis B?   [ ] ja   [ ] nee 
 
Zo ja, wanneer kreeg u de laatste injectie?   Datum: ...... - ............. - .......... 
 
Met welke diersoort had het incident plaats?   ................................................ 

................................................... 
 

Aard van het contactmateriaal:   [ ] speeksel   [ ] bloed 
[ ] ontlasting   [ ] overige, nl. ................. 

 
Soort incident:     [ ] krabwond   [ ] snee 

[ ] bloedspatten  [ ] bijtwond 
[ ] spugen   [ ] overige nl. .................. 

 
Plaats van contact:     [ ] handen   [ ] slijmvliezen 

[ ] ogen   [ ] overige, nl. ................. 
 
Ernst van incident:     [ ] wond tot bloedens toe 

[ ] oppervlakkige verwonding 
[ ] bestaande wond besmet 
[ ] hoge drukspuit 
[ ] overige, nl. ................................................ 

 
Gebruikte bescherming:    [ ] handschoenen  [ ] masker 

[ ] bril    [ ] overall 
[ ] geen bescherming 

 
Wonddesinfectie uitgevoerd?   [ ] nee   [ ] ja, met ....................... 
 
Wat is het identificatienummer van het dier? ............................................................. 
 
Naam EHBO-er / medewerker  : ................................................................................ 
Paraaf     : ................................................................................ 
 
Telefonisch contact gehad met: 
Naam Ziekenhuis  :....................................................................................................... 
Naam arts   : ...................................................................................................... 
 

*Lever dit formulier in bij je aansturende. Deze stuurt het formulier naar de KAM-coördinator (liefst digitaal).  
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Instructie krab- en bijtincidenten  

Versiedatum: 12 10 20122019-04-18  Pagina 1 van 2 
 

Wat te doen bij krab- en bijtincidenten met  
In de presentatie van de  worden enkele diersoorten gepresenteerd aan de 
bezoekers. Er is gelegenheid om een dier vast te houden of over je hand te laten lopen. 
Hoewel de dieren tam zijn en hieraan gewend, kan een dier zich altijd onverwacht bedreigd 
voelen en steken, bijten of krabben.  
 
In veel gevallen zal er geen EHBO’er nodig zijn voor behandeling. Wel is het verplicht om 
altijd het Registratieformulier Krab- en bijtincidenten in te vullen en in te leveren bij de KAM-
coördinator (  tel: 129) Via het Noodnummer 202 kan een EHBO-er op 
geroepen worden. Hieronder wordt verder beschreven welke actie een krab- of bijtincident 
vereist.  
 
Vogelspinnen  
De vogelspinnen die wij in onze collectie hebben (Grammostola soort), hebben twee tanden 
waarmee ze ter verdediging kunnen bijten en brandharen op hun achterlijf.  
 
Spinnenbeet  
Bij het bijten zullen ze een klein hoeveelheid gif inspuiten in de huid. De beet en de reactie 
hierop zijn te vergelijken met een wespensteek. Reactie vergelijkbaar met wespenbeet: 
Rode, opgezwollen en pijnlijke/jeukende plek op locatie van de beet. Net als bij 
wespensteken kan er een allergische reactie ontstaan en hiervoor moet het slachtoffer 
worden gewaarschuwd. Bij de spinnen zal standaard een Aspivenin setje worden neergelegd 
zodat er snel gehandeld kan worden igv van een spinnenbeet. 
 
Actie: 

• Uitzuigen (met Aspivenin pompje) 

• Eventueel Azaron smeren 

• Koelen met natte (thee)doek of Coldpack 

• Invullen Registratieformulier  

• Bij vermoeden allergie (heftige reactie binnen 15.min) contact met eigen huisarts 
 

Brandharen spin 
Vogelspinnen hebben op hun achterlijf brandharen die door ze los te laten, worden gebruikt 
als verdediging mechanisme. De huid van de vijand raakt geïrriteerd en de spin wordt met 
rust gelaten. Aan de brandharen zitten weerhaakjes en er moet dus goed gespoeld worden 
om ze van de huid af te krijgen. Vervolgens wordt geadviseerd om na het goed spoelen de 
plek zo min mogelijk aan te raken en wanneer het de handen betreft, er voor te waken om 
met de vingers in de ogen te wrijven (niet in contact brengen met slijmvlies).  
 
Actie: 

• Goed spoelen 

• Na het spoelen plek zo min mogelijk aanraken (ivm weerhaken brandharen) 

• Bij brandharen op handen (voorkom wrijven in gezicht/ogen) 
 
Slangen 
Wij hebben geen gifslangen in onze collectie, alleen wurgslangen. Een beet van onze 
slangen zijn behalve pijnlijk geen direct gevaar voor de patiënt. De beet wordt behandeld 
zoals we alle krab en bijtwonden behandelen 
 
Actie: 

• Ontsmetten 

• Verbinden om infectie te voorkomen.  

• Eventueel eigen huisarts vragen noodzaak tetanusprik (uiterlijk binnen 72 uur) 

• Invullen Registratieformulier G:\ARBO\Registratieformulier krab- en bijtincidenten.doc 
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Instructie krab- en bijtincidenten  

Versiedatum: 12 10 20122019-04-18  Pagina 2 van 2 
 

Registratieformulier bijt- en krabaccident/overige 
incidenten* 

 

Datum incident   : ...... -............... - 20...... 
Tijdstip    : ....................... 
 
Naam betrokkene  : ........................................................................................... 
Adres     : ........................................................................................... 
Plaatsnaam    : ........................................................................................... 
Telefoon    : ........................................................................................... 
 
Bent u reeds gevaccineerd tegen hepatitis B?   [ ] ja   [ ] nee 
 
Zo ja, wanneer kreeg u de laatste injectie?   Datum: ...... - ............. - .......... 
 
Met welke diersoort had het incident plaats?   ................................................ 

................................................... 
 

Aard van het contactmateriaal:   [ ] speeksel   [ ] bloed 
[ ] ontlasting   [ ] overige, nl. ................. 

 
Soort incident:     [ ] krabwond   [ ] snee 

[ ] bloedspatten  [ ] bijtwond 
[ ] spugen   [ ] overige nl. .................. 

 
Plaats van contact:     [ ] handen   [ ] slijmvliezen 

[ ] ogen   [ ] overige, nl. ................. 
 
Ernst van incident:     [ ] wond tot bloedens toe 

[ ] oppervlakkige verwonding 
[ ] bestaande wond besmet 
[ ] hoge drukspuit 
[ ] overige, nl. ................................................ 

 
Gebruikte bescherming:    [ ] handschoenen  [ ] masker 

[ ] bril    [ ] overall 
[ ] geen bescherming 

 
Wonddesinfectie uitgevoerd?   [ ] nee   [ ] ja, met ....................... 
 
Wat is het identificatienummer van het dier? ............................................................. 
 
Naam EHBO-er / medewerker  : ................................................................................ 
Paraaf     : ................................................................................ 
 
Telefonisch contact gehad met: 
Naam Ziekenhuis  :....................................................................................................... 
Naam arts   : ...................................................................................................... 
 

*Lever dit formulier in bij je aansturende. Deze stuurt het formulier naar de KAM-coördinator (liefst digitaal).  
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Overige Medewerkers 
Telefoon: 202 bellen 

Dierverzorger 

Melding: 202 Bruin + Diersoort+ Locatie 
Met eigen Privémobiel:--

Portofoon oproep aan Dierverzorging compleet. 
Melding: 202 Bruin+ Diersoort+ Locatie 
Na melding treed portofoonstilte in ! ! 

Melder 

Schat de situatie in, blijf op locatie en wacht op 
instructies van de Dagverantwoordelijke DV. 

In Uiterste Nood ! 
Gebruik de rode noodknop op de portofoon 

- Houd het dier in de gaten + zorgt dat het publiek zich rustig verwijdert eventueel 

geholpen door verzorgers en/of collega in de buurt. 
- Indien nodig wordt de locatie afgezet en worden er beslissingen + instructies genomen 
door de Dagverantwoordelijke Dierverzorging. 

- Contro leer het verblijf op meer ontsnappings gevaar en resterende dieren. 

Dagverantwoordelijke Dierverzorging 
Schat de situatie in naar gevaarlijk of 

ongevaarlijk. 

Doc4.4.14 

Dierverzorger 
Als de situatie het toelaat, kunnen er 
uit eigen initatief stappen 
ondernomen worden. Met in 
achterhoofd gehouden dat eigen 
vei ligheid en de veiligheid van het 
publiek boven alles staat. 

Gastenservice 
- Alarmeert hoofd BHV en Dagverantwoordelijke 
Dierverzorging in actie 
- Neemt contact op met de directie 
- Vult de checklist voor ontsnapt dier in 

Interne tel. Nrs. Dierverzorging: 

124 - 126 ■ 127 ■ 

Dierenarts: 170 ■ 

Buiten openingstijden 

Bellen met NOODTELEFOON --
Wacht op hulp en breng jezelf in veiligheid 

lversie Maart 2018 
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Veiligheidsprotocol Apen 
Laatste wijziging op: 17 november 2019 Versie: 1.1 

Inhoud 

Algemeen .. ......................... ....................... ......................... ....................... ......... ................ ................. . 2 

Chimpansees ......... ............ ............. .......... ........... .... .......... ........... .... .......... ....... .... ............ ......... ........ . 3 

Geelborstkapucijnapen ..... ............. ............ ......... .... .......... ........... ............ ......... .... ............ ......... .... .... . 4 

Japanse makaken .. ............ ....................... ......................... ....... ................ ......... ................ ......... ......... 5 

Laponderapen, mantelbavianen en siamangs .. .. .. .. .. ........ ....................... ....................... ................... . 6 
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Veiligheidsprotocol Apen 

Laatste wijziging op: 17 november 2019 Versie: 1.1 

Algemeen 

Dit protocol is van toepassing op de medewerkers van de afdeling Apen binne,....... 

--· Naast de vei ligheidsrichtlijnen per diersoort op de volgende pagina's zijn er ook een 
aantal algemene richtlijnen van toepassing binnen de afdeling Dierverzorging: 

• Iedereen die de volledige inwerklijsten van een ronde (Apen en chimpansees) voldoende 
hebben laten aftekenen door de teamleider Dierverzorging mogen zelfstandig de ronde 
w erken. Als dit niet het geval is wordt er alt ijd onder toezicht of na overleg met een 
ervaren dierverzorger werkzaamheden uitgevoerd tenzij anders aangegeven in de 
veiligheidsrichtlijnen per diersoort. 

• Indien iemand anders dan een dierverzorger in het verblijf dient te werken, wordt de 
dagverantwoordelijke Dierverzorging op de hoogte gebracht. 

• Meld alt ijd defecten bij de dagverantwoordelijke Dierverzorging. 

• Neem altijd na het schoonmaken van het verblijf alle gebruikte materialen mee. 

• Draag altijd werkschoenen met stalen neuzen (S2). 

• Controleer alle sloten, luikjes en deuren voordat je een verblijf binnengaat, verlaat of 

dieren verplaatst. Tw ijfel? Controleer opnieuw . 

• Zorg alt ijd voor een goede en duidelijke overdracht, schriftelijk en/ of telefonisch. Liever 

dubbel dan te weinig. 

• Indien niemand van jouw afdeling sluit , zorg dan dat andere collega's op de hoogte zijn 

van alle bijzonderheden. In het Curatorium hangt een aftekenlijst hiervoor. 

• Als er iets niet duidelijk is of je vertrouwt het niet, neem dan direct contact op met de 
dagverantwoordelijke Dierverzorging. 

• Medewerkers van andere afdelingen mogen nooit zonder toestemming van de 

dagverantwoordelijke Dierverzorging dierhandelingen uitvoeren. 

• Dierhandelingen zijn alle handelingen waarbij je met het dier in contact komt, o.a. 

trainen, vangen en fixeren. 

• Werk hygiënisch, zowel voor de dieren als voor je eigen gezondheid. 

• Was je handen na elke taak, voordat je pauze gaat houden of naar huis gaat. 
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Chimpansees 
Gevaren: bijten, grijpen en spierkracht 

Voor het veilig werken met chimpansees zijn de vo lgende richtlijnen van belang: 

• Ga nooit bij de chimpansees in het verblijf. 

• Verzorg de chimpansees conform het zogenaamde 'protected contact systeem' . 
Wanneer werkzaamheden worden verricht in binnen- of buitenverblijf wordt alt ijd 
gewerkt met een goed afgesloten schuif/ deur tussen het dier en de dierverzorger. 

• Alleen dierverzorgers waarvan de vo lledige ' Inwerklijst chimpansees' is afgetekend, 
mogen zelfstandig met de chimpansees werken en zonder toestemming in en rondom 

het chimpanseeverblijf. Deze persoon w ordt als bevoegd chimpanseeverzorger 
aangeduid. 

• Dierverzorgers die dierhandelingen uit voeren hebben alt ijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Controleer alt ijd of alle dieren daadwerkelijk binnen gesloten zijn als het verblijf toch 
betreden moet worden. 

• Trek nooit , zonder eerst gecontroleerd te hebben of de deuren goed gesloten zijn, een 
schuif open. 

• Op de grond van het binnenverblijf staat een lijn. Iedereen dient achter deze lijn te 
blijven als er chimpansees binnen zijn . 

• Tijdens het voeren in de galerij zijn er alt ijd t wee dierverzorgers aanwezig zijn, waarvan 
minstens één bevoegde chimpanseeverzorger. De onbevoegde dierverzorger mag alleen 
toezicht houden en voert geen dierhandelingen uit. 

• Geef op de daarvoor bestemde lijst (aan de deur van de galerij ) aan of de chimpansees 
binnen of buiten zitten. Pas dit ook direct aan als de situatie veranderd. 

• Vergrendel de schuiven dubbel als er wordt gewerkt in een verblijf aangrenzend aan een 
verblijf waar de chimpansees zijn. Dit betekent dat de hendel naast het schuivensysteem 
naar boven is. 

• Vermijd onnodig contact met dieren als je wondjes hebt. Dek de wond af door middel 
van kleding of verband. Bij het voeren worden er handschoenen gedragen. 

• Alleen bevoegde chimpanseeverzorgers mogen op het dak van het chimpanseeverblijf. 
Let hier op dat je op dubbel gaas mag stilstaan en op enkel gaas absoluut niet. 

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bev inden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 
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Geelborstkapucijnapen 
Gevaren: bijten, grijpen en spierkracht 

Voor het veilig werken met geelborstkapucijnapen zijn de volgende richtlijnen van belang: 

• Bij deze dieren mag het verblijf worden betreden. Wees alert, negeer de dieren en voorkom 
oogcontact om provocatie te voorkomen. 

• Verzorgers die dierhandelingen uitvoeren hebben alt ijd een portofoon bij zich als persoonlijk 
alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Vermijd onnodig contact met dieren als je wondjes hebt. Dek de wond af door middel van 
kleding of verband. Bij het voeren worden er handschoenen gedragen. 

• Houd altijd goed in de gaten waar de dieren zich bevinden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 
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Japanse makaken 
Gevaren: bijten, grijpen en spierkracht 

Voor het veilig werken met Japanse makaken zijn de volgende richtlijnen van belang: 

• Bij deze dieren mag het verblijf worden betreden. Wees alert, negeer de dieren en 
voorkom oogcontact om provocatie te voorkomen. 

• Verzorgers die dierhandelingen uit voeren hebben altijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Vermijd onnodig contact met dieren als je wondjes hebt. Dek de wond af door middel 
van kleding of verband. Bij het voeren worden er handschoenen gedragen. 

• Stagiaires gaan nooit mee het eiland op, tenzij er toestemming van de Eerste 
medewerker of teamleider Dierverzorging is. 

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bevinden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 
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Laponderapen, mantelbavianen en siamangs 
Gevaren: bijten, grijpen en spierkracht 

Voor het veilig werken met laponderapen, mantelbavianen en siamangs zijn de volgende richtlijnen 

van belang: 

• Ga nooit bij deze dieren in het verblijf. 

• Verzorg de laponderapen, mantelbavianen en siamangs conform het zogenaamde 
'protected contact systeem' . Wanneer werkzaamheden worden verricht in binnen- of 

buitenverblijf wordt alt ijd gewerkt met een goed afgesloten schuif/ deur tussen het dier 
en de dierverzorger. 

• Verzorgers die dierhandelingen uitvoeren hebben altijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Controleer alt ijd of alle dieren daadwerke lijk binnen gesloten zijn als het verblijf toch 
betreden moet worden. 

• Trek nooit , zonder eerst gecontroleerd te hebben of de deuren goed gesloten zijn, een 
schuif open. 

• Bij de bavianen moet voor het betreden van het buitenverblijf of binnenverblijf worden 
gecontroleerd of de vergrendeling (hendel bij binnenverblijf en pin bij buitenschuiven) 

op de buitenschuiven zitten . 

• Zorg dat je buiten bereik blijft van de dieren zodat de apen je niet kunnen grijpen. 

• Maak geen onnodig oogcontact met de dieren om provocatie te voorkomen. 

• Vermijd onnodig contact met dieren als je wondjes hebt. Dek de wond af door middel 
van kleding of verband. Bij het voeren worden er handschoenen gedragen. 

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bevinden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 
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In onze dierencollectie zitten een aantal giftige dieren. Als EHBO'er kan je worden opgeroepen na 

een beet. In dit document staat een stappenplan per diersoort wat je als EHBO'er moet doen. De 

volgende vier 'giftige' diersoorten zitten in onze collectie: 

• Gilamonster (in het 

• Kleine plompe lori (glazen verblijf in--) 

• Keizerschorpioen (in--) 

• Vogelspin (in het 

De andere dieren in ons park kunnen natuurlijk ook een beet of een krab achterlaten bij één van 

onze medew erkers of bezoekers. Bij alle andere krabben en beten is het belangrijk om de kans op 

infecties in de gaten te houden en een krab- en bijtformulier in te vullen. Neem alt ijd contact op met 

de dagverantwoordelijke Dierverzorging (teamleider of één van de eerste medewerkers). 
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Gilamonster 

Wat te doen als EHBO'er: 

• Verwijder zo snel mogelijk het gilamonster (eventueel met water) 

• Zet het gilamonster terug en sluit het terrarium af 

• Meld bij dagverantwoordelijke Dierverzorging 

• Laat een ambulance bellen 

• Laat de gebeten persoon op de grond zitten of liggen met gebeten lichaamsdeel zo laag 
mogelijk in rust 

• Verwijder knellende sierraden 

• Bloeding? Breng een drukverband aan 

• Blijf rustig 

• Blijf met elkaar praten 

• Laat gebeten persoon niet alleen 

Belangrijk om in de gaten te houden of de gebeten persoon een anafylactische shock krijgt. 

Symptomen omvatten: 

• Zwakte 

• Duizeligheid 

• Verlaging van de bloeddruk en shock 

• Zweten 

• Misselijkheid en braken 
• Heftige pijn die een maximum bereikt ongeveer 1 uur na de beet en vervolgens gedurende 

de volgende 6 tot 10 uur afneemt. 

• Weefselsterfte is zeldzaam, maar roodheid, zwelling en gevoeligheid wordt gezien 

• Zwelling van de lymfeknopen en ontsteking van de lymfebanen 

• Voorbijgaande hartritmestoornissen 
• Zwelling van gezicht en luchtwegen passend bij een anafylactische shock 

• Verlammingsverschijnselen 
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Kleine plompe lori 

Wat te doen als EHBO'er: 

• Meld bij Dagverantwoordelijke Dierverzorging 

• Wond goed spoelen met lauw w ater en desinfecteren 

• De gebeten persoon eventueel vaccinatie laten halen tegen Tetanus 

• Bij afwijkende symptomen of tw ijfel? Contact opnemen met ziekenhuis 

• Vul alt ijd een krab- en bijtformulier in na een steek en lever deze in bij de 
dagverantwoordelijke Dierverzorging 

Belangrijk om in de gaten te houden of de gebeten persoon een anafylactische shock krijgt. 

Symptomen omvatten: 

• Zwakte 

• Duizeligheid 

• Verlaging van de bloeddruk en shock 

• Zweten 
• Misselijkheid en braken 

• Heftige pijn die een maximum bereikt ongeveer 1 uur na de beet en vervolgens gedurende 
de volgende 6 tot 10 uur afneemt. 

• Weefselsterfte is zeldzaam, maar roodheid, zwelling en gevoeligheid wordt gezien 

• Zwelling van de lymfeknopen en ontsteking van de lymfebanen 
• Voorbijgaande hartritmestoornissen 

• Zwelling van gezicht en luchtwegen passend bij een anafylactische shock 

• Verlammingsverschijnselen 

Indien dit het geval is altijd contact opnemen met het ziekenhuis. 
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Vogelspin en keizerschorpioen 
Wat te doen als EHBO'er: 

• Meld bij Dagverantwoordelijke Dierverzorging 

• Wond koelen 

• Gedurende 72 uur de wond controleren op eventuele infect ies 

• De gebeten persoon eventueel vaccinatie laten halen tegen Tetanus 

• Bij afw ijkende symptomen of twijfel? Contact opnemen met ziekenhuis 

• Vul alt ijd een krab- en bijtformulier in na een steek en lever deze in bij de 
dagverantwoordelijke Dierverzorging 
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Algemeen 

Dit protocol is van toepassing op de medewerkers van de afdeling Hoefdieren binnen-

--Naast de vei ligheidsrichtlijnen per diersoort op de volgende pagina's zijn er ook een 

aantal algemene richtlijnen van toepassing binnen de afdeling Dierverzorging: 

• Iedereen die de volledige inwerklijsten van een ronde --en-) voldoende 
hebben laten aftekenen door de teamleider Dierverzorging mogen zelfstandig de ronde 
werken. Als dit niet het geva l is wordt er alt ijd onder toezicht of na overleg met een ervaren 
dierverzorger werkzaamheden uitgevoerd tenzij anders aangegeven in de 
veil igheidsrichtl ijnen per diersoort. 

• Indien iemand anders dan een dierverzorger in het verblijf dient te werken, wordt de 
dagverantwoordelijke Dierverzorging op de hoogte gebracht. 

• Meld altijd defecten bij de dagverantwoordelijke Dierverzorging. 

• Neem altijd na het schoonmaken van het verblijf alle gebruikte materialen mee. 

• Draag altijd werkschoenen met stalen neuzen (S2). 

• Controleer alle sloten, luikjes en deuren voordat je een verblijf binnengaat, verlaat of dieren 

verplaatst. Twijfel? Controleer opnieuw . 

• Zorg alt ijd voor een goede en duidelijke overdracht, schriftelijk en/ of telefonisch. Liever 

dubbel dan te weinig. 

• Indien niemand van jouw afdeling sluit , zorg dan dat andere collega's op de hoogte zijn van 

alle bijzonderheden. In het Curatorium hangt een aftekenlijst hiervoor. 

• Als er iets niet duidelijk is of je vertrouwt het niet, neem dan direct contact op met de 

dagverantwoordelijke Dierverzorging. 

• Medewerkers van andere afdelingen mogen nooit zonder toestemming van de 

dagverantwoordelijke Dierverzorging dierhandelingen uitvoeren. 

• Dierhandelingen zijn alle handelingen waarbij je met het dier in contact komt, o.a. trainen, 

vangen en fixeren. 

• Werk hygiënisch, zowel voor de dieren als voor je eigen gezondheid. 

• Was je handen na elke taak, voordat je pauze gaat houden of naar huis gaat. 
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Algazelle 
Gevaren: beuken, hoorns en slaan 

Voor het veilig werken met algazellen zijn de volgende richtlijnen van belang: 

• Verzorg de algazellen conform het zogenaamde 'protected contact systeem' . Wanneer 
w erkzaamheden worden verricht in binnen- of buitenverblijf wordt altijd gewerkt met 
een goed afgesloten schuif/ deur tussen het dier en de dierverzorger. 

• Dierverzorgers die dierhandelingen uit voeren hebben alt ijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bevinden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 
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Aziatische olifant 
Gevaren: afklemmen, grijpen met slurf en slaan met slurf 

Voor het veilig werken met Aziatische olifanten zijn de volgende richtl ijnen van belang: 

• Verzorg de Aziatische olifanten conform het zogenaamde 'protected contact systeem' . 
Wanneer werkzaamheden worden verricht in binnen- of buitenverblijf wordt alt ijd 
gewerkt met een goed afgesloten schuif/ deur tussen het dier en de dierverzorger. 

• Dierverzorgers die dierhandelingen uit voeren hebben alt ijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Wanneer er wordt gewerkt met olifanten let je niet alleen op jezelf, maar ook op je 
andere collega's. Breng jezelf of een ander nooit in gevaar door haastig te werken. 

• Houd alt ijd voldoende afstand. Blijf achter de gele lijn bij de boxen, tenzij je een 
dierhandeling verricht. Sta nooit met je rug naar de dieren binnen het bereik van de slurf. 

• Tijdens trainingen dient er alt ijd een veeprikker aanwezig te zijn bij de boxen. 

• Dierhandelingen, of handelingen binnen slurfbereik, gebeuren alt ijd met minimaal één 
olifantenverzorger (waar de inwerkl ijst 'Olifanten' volledig is afgetekend) en een t weede 

persoon. Tenzij het gaat om naar binnen en / of naar buiten laten in de zandstal van de 
dieren, dit mag met één olifantenverzorger. 

• Tijdens het bedienen van de handmatige deuren en hekken probeer je zoveel mogelijk 
naast het hek of de deur te staan, liever niet recht erachter. Houd hiernaast de olifanten 
op afstand door middel van voeren. 

• Alleen de olifantenverzorgers komen bij de dieren in de buurt. Wanneer de olifanten in 
de boxen zijn betreed er niemand, ook geen dierverzorgers van andere afdelingen, 
zonder toestemming van de o lifantenverzorger(s) de ruimte. De o lifantenverzorgers 
draaien het 'Niet betreden' bordje op het buitenhek om en sluiten het hek. Als er alsnog 

iemand de ruimte betreed, wordt de training of dierhandeling direct gestopt. Wanneer 
toestemming wordt gegeven, blijft de gast achter de gele lijn. Dit geldt ook voor de 
bullenstal. 

• Werkzaamheden in de boxen door niet olifantenverzorgers mogen alleen worden 
uitgevoerd w anneer de o lifanten buiten zijn en enkel met toestemming van de 
olifantenverzorger(s). 

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bevinden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 
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Beisa oryx 
Gevaren: trappen en hoorns 

Voor het veilig werken met Beisa oryxen zijn de volgende richtlijnen van belang: 

• Verzorg de Beisa oryxen conform het zogenaamde 'protected contact systeem' . Wanneer 
w erkzaamheden worden verricht in binnen- of buitenverblijf wordt altijd gewerkt met 
een goed afgesloten schuif/ deur tussen het dier en de dierverzorger. 

• Dierverzorgers die dierhandelingen uit voeren hebben alt ijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Betreed het verblijf van de oryxen alleen in noodsituaties met t wee dierverzorgers. 
Houdt de dagverantwoordelijke Dierverzorging op de hoogte van deze handelingen. Zorg 
dat je een hark of stok (alleen voor noodsituaties) bij je hebt. Zorg dat er minstens 50 
meter afstand is tussen jou en de oryxen. Zorg voor een vluchtweg. 

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bevinden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 
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Giraffe 
Gevaren: trappen en slaan met nek 

Voor het veilig werken met giraffen zijn de volgende richtlijnen van belang: 

• Dit verblijf mag alleen t ijdens het binnen- en buitensluiten van de giraffen met één 
dierverzorger worden betreden. 

• Dit verblijf mag, buiten het binnen- en buitensluiten, met uitzondering met t wee 
dierverzorgers worden betreden. Houdt de dagverantw oordelijke Dierverzorging op de 
hoogte van deze handelingen. Zorg dat je een hark of stok bij je hebt (alleen voor 
noodsituaties) en zorg voor een vluchtweg. Blijf alt ijd buiten trapafstand van de dieren. 

• Dierverzorgers die dierhandelingen uit voeren hebben alt ijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bevinden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 

Pagina 6 van 9 



Doc 4.4.17
Veiligheidsprotocol Hoefdieren 

Laatste w ijziging op: 14 oktober 2019 Vers ie: 1.0 

Grévy zebra 
Gevaren: trappen en bijten 

Voor het veilig werken met Grévy zebra's zijn de volgende richtlijnen van belang: 

• Dit verblijf mag met uitzondering met twee dierverzorgers worden betreden. Houd de 
dagverantwoordelijke Dierverzorging op de hoogte van deze handelingen. Zorg dat je een 
hark of stok (alleen voor noodsituaties) bij je hebt en zorg voor een vluchtweg. Blijf altijd 

buiten trap-/bijtafstand van de dieren. 

• Dierverzorgers die dierhandelingen uit voeren hebben alt ijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bevinden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 
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Indische neushoorn 
Gevaren: beuken, bijten, hoorn en klemmen 

Voor het veilig werken met Indische neushoorns zijn de vo lgende richtl ijnen van belang: 

• Verzorg de Indische neushoorns conform het zogenaamde 'protected contact systeem' . 
Wanneer werkzaamheden worden verricht in binnen- of buitenverblijf wordt alt ijd 
gewerkt met een goed afgesloten schuif/ deur tussen het dier en de verzorger, zodat het 
dier niet bij de verzorger kan komen en de verzorger veilig zijn w erk kan uitoefenen. 

• Uitzondering op het 'protected contact systeem' is het bedienen van de tra liedeur en het 
kokos wegha len tussen de schuifdeur. Bij de tra liedeur loop je achter de deur en doe je 
de deur open als de neushoorns op afstand zijn. Deze situatie wordt alleen uitgevoerd in 
overleg met de eerste medewerker Hoefdieren of teamleider Dierverzorging. 

• Dierverzorgers die dierhandelingen uit voeren hebben alt ijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Tijdens het in lemen en/ of wassen van de neushoorns houd je rekening met het feit dat je 
armen kunnen worden afgeklemd tussen de stalen palen, houten balken en neushoorns. 

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bev inden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 



Doc 4.4.17
Veiligheidsprotocol Hoefdieren 

Laatste w ijziging op: 14 oktober 2019 Vers ie: 1.0 

Kameel 
Gevaren: beuken, bijten, spugen en trappen 

Voor het veilig werken met kamelen zijn de volgende richtl ijnen van belang: 

• Dit verblijf mag met uitzondering met t wee dierverzorgers worden betreden. Houd de 
dagverant woordelijk Dierverzorging op de hoogte van deze handelingen. Zorg dat je een 
hark of stok (alleen voor noodsituaties) bij je hebt en zorg voor een v luchtweg. Blijf alt ijd 

buiten trap-/bijtafstand van deze dieren. 

• Dierverzorgers die dierhandelingen uit voeren hebben alt ijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bevinden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 
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Handen uit de mouwen! 
Educatieplan 2020-2024 

Organisatie: 
Adres: 

Versie datum: 
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1. Waar staat-oor? 

Missie: Wij willen kinderen activeren tot het creëren van een mooie wereld voor mens en dier. 

Tijgers, mieren, olifanten .. : in ons park leven heel veel verschillende diersoorten die je van dichtbij 
kunt bewonderen. Wij willen onze bezoekers tijdens hun dagje uit op een speelse manier laten zien 
hoe mooi, uniek en belangrijk de dierenwereld is. 

willen wij onze vèrwondering over de schoonheid van alle dieren graag 
overbrengen op onze bezoekers. In dit bos beleef je met ~I je zintuingen hoe mooi de dieren zijn. 

Wij willen met name de kinderen op een speelse manier het unieke van de dierenwereld laten 
ervaren. Niet alleen omdat.kinderen met hun nieuwsgierigheid en onbevangen blik er zo voor 
openstaan, maar ook omdat wij geloven dat juist de jonge generatie belangrijk is om het dierenrijk te 
laten voortbestaan. Door de kinderen van nu te enthousiasmeren voor de natuur, hopen wij dat zij 
verder zullen gaan met het beschermen van de dieren en hun leefgebied. Zij kunnen later op hun 
beurt de waarde van de natuur weer overbrengen op hun kinderen. Wij geloven sterk dat we als 
mensen veel kunnen doen voor betere leefomstandigheden voor dieren in het wild. 

2. Hoe gaat it bereiken? 

Bij ons zit je niet op een stoel in een klaslokaal te luisteren. Kinderen hebben een natuurlijke drang 
om de wereld te ontdekken en te bevragen. Zelf laten ervaren, het prikkelen van de zintui•gen en 

- antwoord geven op hun nieuwsgierigheid gebruiken wij bij al onze educatieve elementen om de 
kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met onze dieren. ·Dit gebeurt dus niet met de handen 
op de rug. Kinderen denken met hun handen. Daarom .. Handen uit de mouwen! 

Wij geloven in het principe; hoofd, hart en handen. Wat je kent, ga je van houden en waar je van 
houdt, wil je voor actie voeren. Bij ons kom je geen borden met lappen tekst tegen. Kinderen gaan 
graag in gesprek. Zij peilen graag hun eigen ervaring en opgedane kennis bij experts. Onze gidsen en 
dierverzorgers spelen hier een belangrijke rol in. Zij vertellen de verhalen en beantwoorden de 
vragen. Hun gepassioneerde verhalen over de dieren wakkert hopelijk de liefde voor dieren aan bij 
de kinderen. Naast de liefde over de dieren geven wij de !kinderen ook mee wat zij kunner.i doen om 
de dieren te helpen. Haalbare acties van 'geen afval laten slingeren' of 'zoek papa of mama hun oude 
telefoon op en lever die in voor he p deze manier zorgen wij ook dat de kinderen de 
handen uit hun mouwen steken. 
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3. Wat heeft ot nu toe gedaan? 

-routes 

In ons park proberen wij op verschillende manieren de schoonheid van de dierenwereld over te 
breng~n. Zo kunnen kinderen de dieren in ons park op een hele bijzondere manier ontdekken via de 
speelse-routes. Jonge bezoekers kunnen via een touwbrug klimmen bç,ven bruine beren, 
glijden bij hyena's en sluipen tussen de maki's. Tijdens de route wordt er op een kindgerichte manier 
allerlei interessante informatie over de dieren overgebracht. 

Thematische educatieve programma's 

Wij organiseren daarnaast iedere schoolvakantie thematische, educatieve programma's waarbij 
~s we dingen leren over de dieren. Bijvoorbeeld- de 1 "'• • Il" 1 • 1 "' ----0 . 
Pleindiensten 

Onze gepassioneerde parkgidsen vertellen de laatste weetjes over de dierbewoners, beantwoorden 
alle vragen van de Uonge) bezoekers en hebben bijzondere materialen mee in hun tas. Voor wie: alle 
leeftijden 

Kinderfeestjes . 

Eén van onze rangers neemt de kinderen mee op een ontdekkingstocht door het dierenpark. Zij 
horen bijzondere weetjes over onze dieren en krijgen een kijkje achter de schermen. Voor wie: 
kinderen vanaf 5 jaar 

Rondleidingen 

Onze parkgidsen nemen groepen mee op pad langs een aantal bijzondere bewoners van het 
dierenpark. De verhalen zitten vol met anekdotes en je komt heel wat te weten over de unieke 
gewoontes die onze dieren erop nahouden. Voor wie: alle leeftijden 

Soort zoekt Soort 

De eigenschappen van dieren vertonen soms wel erg veel overeenkomsten met die van mensen in 
een werksituatie. De baviaan zoekt snel de confrontatie op en de leeuw is een echte teamplayer. 
Teams kunnen ontdekken welke dierlijke _trekjes bij hun schuilen. Voor wie: volwassenen 

Help de dierverzorger 

Kinderen ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het verzorgen van de olifanten. Zij ervaren hoe 
het is om dierverzorger te zijn en krijgen een kijkje achter de schermen. Voor wie: kinderen vanaf 5 
jaar 

Ontmoet de dierverzorger 

De dierverzorgers vertellen dagelijks mooie verhalen over de dièren tijdens meerdere Ontmoet ons 
Dierverzorger-momenten. Voor wie: alle leeftijden 
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Soortbebording 
Geen lange teksten en geen overvloed aan informatie. Kinderen willen snel informatie tot zich 
nemen. De informatie op onze borden (wat eet het dier, waar komt het dier vandaan en wordt het 
dier bedreigd) worden ondersteund met symbolen. Zodat ook de jongste kinderen de informatie van 
de borden kan oppikken. Voor wie: olie leeftijden 

Schilderingen 
Op verschillende plekken in het park kom je schilderingen tegen met extra leuke weetjes over onze 
dieren. Hoe ver kan een siamang slingeren? Hoeveel drinkt een olifant? Of hoe groot wordt een 
bruine beer? Door de schilderingen zijn de weetjes extra beeldend. Voor wie: olie leeftijden 

Speurtochten 
Kinderfeestjes en schoolreisjes kunnen extra worden uit gedaagd met een speurtocht door het park. 
Tijdens de speurtocht moeten de kinderen echt op pad door het dierenpark. Zij kunnen niet 
antwoorden opzoeken of gokken. Voor wie: kinderen vanaf 6 jaar 

Dierenweetjes op ~e website en app 
Heb je wel eens van een kasuaris gehoord? Of een agouti? Er zijn v~el verschillende dieren in onze 
dierentuin en op onze website en app kun je ze alvast een beetje leren kennen. Voor wie: alle 
leeftijden 

Spreekbeurt op de website 
Wanneer zwierven er dino's rond? Wat moet je doen als dierverzorger? Hoe ver kan de tijger 
springen en waarom heeft de giraffe zo'n lange nek? Lees er alles over in de spreekbeurten op onze 
website. Voor wie: kinderen vanaf 6 jaar 

Soclal media 
Mooie foto's en leuke videobeelden worden op onze social media regelmatig ondersteund door een 
leuk dierenweetje. De posts op de social media zorgen regelmatig voor meer dierenvragen onder de 
trouwe volgers, Natuurlijk krijgen zij een antwoord vanuit het contactteam. Voor wie: alle leeftijden 
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Wij willen kinderen raken met verhalen over onze dieren. Om de kinderen te bereiken moeten deze 
bij hun belevingswereld en bij de tijd van nu passen. 

Het basisonderwijs maakt gebruik van kerndoelen vanuit de overheid. Kerndoelen geven aan waar 
het basisonderwijs over moet gaan. Natuurlijk sluiten deze thema's aan bij de ontwikkeling en niveau 
van kinderen. In onderstaande tabel staan een aantal thema's uit de kerndoelen van natuuronderwijs 
waar wij gebruik van kunnen maken in onze verhalen. 

o Plastic soep 
o Uitbuiting veeteelt 
o Stikstofprobleem 
o Online wereld 
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Nederlandse dieren: 

o Past bij verschillende leeftijden. Jonge kinderen kennen voornamelijk de dieren dichtbij. 
o Heeft iets spannends/ avontuurlijks (je kan ze zelf ook tegenkomen) 
o Actie dichtbij (je kan thuis al iets doen voor deze dieren) 

Per 1 januari 2021 start een educator om meer diepgang te geven aan de missie en de uitdagingen 
. op het gebied van educatie die daaruit volgen. 

De educator gaat de bestaande educatieve elementen evalueren en zo nodig aanpassen: 

o Materialen aan gidsen en dierverzorgers meegeven (zintuigen prikkelen) 
o Dierverzorgerpraatjes feedback geven en conservatie mogelijkheden toevoegen 
o Meer zichtbaarheid en actieve fundraising voor het 
o Dierinformatie op onze website uitbreiden in plaats van app 
o Schoolreisjes met educatieve module uitbreiden 
o Vlogs en blogs over dieren om zo meer diepgang te kunnen geven 
o Conservatie doelen integreren in nieuwe projecten 

Verder ligt ér het doel meer onderzoek doen om te bekijken of wij onze doelen bereiken en hoe. 

Vanaf 2021 gaat een Kinderpanel opzetten om van hen en met hen te leren 
over hoe wij ons enthousiasme en kennis over de natuur en dieren kunnen overbrengen op 
verschillende manieren in ons park. 



Conservatie 10 geselecteerde diersoorten 
Soort IUCN-status In-situ EAZA Ex-situ (wildlifefund.nl) 
Sneeuwuil VU Geen programma Geen programma 
Oehoe LC Geen programma Geen programma 
Japanse kraanvogel EN European Ex-situ 

Program 
Geen programma 

Europese ooievaar LC Geen programma Geen programma 
Afrikaanse 
doornstaartagame 

Geen Geen programma Geen programma 

Breedvoorhoofdkrokodil VU European Studbook 
Program 

Geen programma 

Pantser neushoorn VU European Ex-situ 
Program 

Indian Rhino Vision 2020, Assam 

Afrikaanse leeuw VU European Ex-situ 
Program 

Africat North, Namibië 

Siberische tijger EN European Ex-situ 
Program 

Geen programma 

Rode Panda EN European Ex-situ 
Program 

EEP Red Panda Forest Guardians 
Initiative, Nepal 
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owner name : ---Animal name; 
Species: 
Breed: TREE SKINK 
Age; / / 
sex: NOt stated 
Sample date: 24/07/2020 

Lab Number 128331 Received date: 27/07/2020 
, ______ _. _____ ,_ ______ _ . ___ _ _ ._. _ _ • • -- - · --· •------ • ·' « · - ----- -• s • ___ _,_._, ___ ._. · ·-s--·--

Culture 
consistent 

sal1110nella 

Campyl obacter 
veasts 
Di rect 

concentrate 

Cryptosporidiu11 

SENSITIVITIES 

MICROBIOLOGY 

Aerobic cultures shów a heavy mixed growth 

with normal faecal flora 

Negative 

Negat i ve 
POSITIVE (++++) 
NO ova, cysts or parasites seen. 
( ++ YEASTS ) 
No ova, cysts or parasites seen . 
( +++ YEASTS ) 
Negative 

Not i ndi cated .. 
[ ) . . 
Report date 29/07/2020 F1 nal report on 29/07/2020 Pr,ce GBP charge GBP 42.30 
+VAT 

<< End of Lab Data>> 
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ealth;. C.e.rtificate 

Species ~ ommon name: 
s 

ID ! Ring/chip J Locatlon .• ;I ~~: 1 ~~: 1 

ii_Q!Ï 
Destinatlon: F Departure date: 12 August 2020 

1, The anima! has been subject to the following examination 

Faecal parasltology and mlcrobiology 

Date 

Physical Ex,m 

Date Time 

Il al'$·201 12.oC 

Parasito Microbiolo 

(24 hours prior to export) 

Comments 

-fv,io·Y2.'6 ~'I,;. a., a'e":: 5. a~ ((\ 
~ ~ •. ~cS,\;..~ 

Specimen rêpöi'l atfache_d:please tlck \i.. Yes ., ) , No 
Declaratlon 
1 the undersigned certlfy that the anima! described above has been examined today and 
showed no clinical sign of disease and in my opinion is fit to travel. 

is not subject to any anima! health restrictlons officially imposed by 
,, DEFRA/SEERAD/NAW. 

The premlses of origin are Approved with the competent authority in the country of origln. 

Signed: 

Printed na 

Positlon: 

Date: \\C)YS· ?-ê) 

Date: 12 Aug~st 2020 

Certificate of Origin & Donation Agreement 

This is to certi~ 
exported fro 
provided as a donation t, 
The animals have been at 
veterlnary care. 

·1' Sex 

.,:0 .0.4 

Nomina! velue for customs purposes: f:50 

1prolepis smaragdina (listed below) being 

■IÎ■■■i■■■-~etherlands is 

since birth and have been under permanent 

Date of Blrth 

2019 

This is a nominal valuatton tor customs purposes only. The animals are provided as a donation to 
This transaction is conducted for non-commercial reasons and 

conservation or the species. 



Amersfoort, 14-01-2020 

CONSIGNEE: 

Subject: Transport Chinese Crocodile Lizard to 

CERTIFICATE OF ORIGIN AND DONATION 

Doe 4.9 

wi ll donate 1.0 (male) Chinese Crocodile Lizard (Shinisaurus 
1th EU certificate number_ , microchip t- ans onder 

and local ide~er to 

The anima! was bom, raised and kept in captivity and is, if applicable, transferred 
following the recommendation of the relevant studbook (European Endangered 
Program under support of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) or 
from the European Studbook Foundation (ESF), category - A). 

1r, s, nvertebrates, Lower Vertebrates, Prosimians & Small Mammals 
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Afstandsverklaring 

Ondergetekende, 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer: 

Verklaart hierbij afstand te doen van de hieronder beschreven dieren: 

Diersoort: 

Aantal: 

Registratie nummer(s): 

1) Krulhaarvogelspin (Brachypelma albopi/osum) 
2) Chileense vogelspin (Grammostola rosea) 
3) Australische flappentak (Extatosoma tiaratum) 
1) 0.2 (vrouwelijk) 
2} 0.22 (vrouwelijk} 
3) x.x.x. (meerdere exemplaren van bekend en onbekend 
geslacht) 

Bovenstaande soorten en aantallen worden door 
geschonken aan: 

m niet 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer: 

Aldus in tweevoud opgemaakt te p 15/06/2020. 



- · 22/06/2020 

CONSIGNEE: 

Subject: Transport European badger 

CERTIFICATE OF ORIGIN AND DONATION 

Doe 4.11 

The anima! was bom, raised and kept in captivity and is, if applicable, transferred 
following the recommendation of the relevant studbook (European Endangered 
Program) under support of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). 
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Datum rapportage: 25-01-2021 

Beveiligd Volgnummer Soort Soort slachtoffer Datum me lding Specifie ke locatie Naam EHBO'e r Volgnumme r 

e 
Nee 1022697 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 18-9-2020 03-Dierverzorging 1022697 

Nee 1020546 5. Krab - en/of bijtincident Bezoeker 7-7-2020 05-D Overige locatie 1020546 

Nee 1018342 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 13-3-2020 03-Dierverzorging 1018342 

Nee 1016474 5. Krab - en/of bijtincident Bezoeker 25-1-2020 05-D Overige locatie 1016474 

Nee 1015567 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 28-11-2019 03-D Kleine zoogdieren en Reptielen 1015567 

Nee 1014744 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 13-11-2019 03-D Kleine zoogdieren en Reptielen 1014744 

Nee 1014618 5. Krab - en/of bijtincident Bezoeker 8- 11-2019 05-D Overige locatie 1014618 

Nee 1014574 5. Krab - en/of bijtincident Overig 7- 11-2019 03-D Kleine zoogdieren en Reptielen 1014574 

Nee 1016846 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 6- 11-2019 03-D Kleine zoogdieren en Reptielen 1016846 

Nee 1014513 5. Krab - en/of bijtincident Bezoeker 3- 11-2019 (KZ) Nacht/ Museum 1014513 

Nee 1014052 5. Krab - en/of bijtincident Bezoeker 13-10-2019 (H) Algazelle 1014052 

Nee 1016843 5. Krab - en/of bijtincident Medewerker 23-3-2019 03-D Kleine zoogdieren en Reptielen 1016843 



Omschrijving: Plaats ongeva l / oorzaak. 
ebeurd 

Middelvinger recht, topje gebeten door plompe 
lori. Wond tot bloedens toe. Vinylhandschoenen 
aan ehad . 

Nazorg gewenst 

Prariehond heeft gebeten in voet/enkel. Was wel Ja 
heel oppervlakkig 

in haar hand gebeten door Doeroecoeli tot 
bloedens toe o ervlakki e wond . 
Gebeten door een stekelvarken bij 
Vader heeft varken losgetrokken 

In hand gebeten door een Nijlroezet/vleermuis 
door handschoen heen . ID dier : -

Slang hing aan onderarm gids bij 
DV was aanwezi . 

Gids - heeft 2 van haar eigen kaartjes 
aangeboden aan de familie. Wellicht dat dit 
mogelij k is om dit vicalllll aan te bieden . 
Wanneer dit kan graag ook contact met gids 

Ja 

In is mevrouw aangepikt door een Ja 
Maraboe. Ze is rechts boven haar oor gepikt. 
Klein beetje open, bloedde heel iets. 
de dierenarts is geraadpleegd . Mevr. had al een 
tetanus prik gehad dit jaar dus geen vervolg 
acties 

t ijdens gebeten door Witte slang . Ja 

is gebeten door een rattenslang in zijn 
Hand . het was een oppervlakkige wond . 

Geen Nazorg gewenst (op verzoek slachtoffer.) 

Zoontj~ is 3 november in de nacht gebeten Ja 
door en kwaststaart stekelvarken omdat hij het 
dier wilde aaien. Contactgegevens zijn van vader 

het dier heeft- gebeten in zijn 
hand en er was een oppervlakkige verwonding . 

Status nazorg ( in te vullen door 
Contactteam 

Afgerond /Voltooid 

Afgerond /Voltooid 

Afgerond /Voltooid 

Afgerond /Voltooid 

Afgerond /Voltooid 

In behandeling 

Afgerond /Voltooid 

Meisje is gekrabt aan haar vinger door een Ja Afgerond /Voltooid 
ra iriehond ·e. 

Rattenslang heeft in rechter onderarm gebeten . Geen Nazorg gewenst (op verzoek slachtoffer.) 
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Contactpersoon nazorg ( in te Dagen verzuim Afde ling 
vullen door Contactteam 

onbekend Dierverzorging 

0 Gids 

nvt Gids 



Report Start Date 

01/01 /2020 

Summary lnventory Report For 
Animalia / Animals 

Report Type: 

Taxonomie Common Name 
iAchatina • Giant snail 
IHeterometrus spinifer • Malaysian black scorpion 
Pandinus imperator• Common emperor 

lscorpion 
Brachypelma a/bopilosum Curlyhair tarantula 
Brachypelma smithi Red-kneed tarantula 
Grammostola rosea Chilean rose tarantula 
Gromphadorhina Madagascar hissing 
oortentosa • "ockroach 
Gongy/us gongylodes • Mantis 
.. ocusta migratoria • Migratory locust 
rphy//ium phllipplnicum • "eaf Insect 
IEXtatosoma tiaratum • IGiant prickly stick insect 
'Pharnacia ponderosa • IGiant walkingstick 
Dicronorrhina derbyana * Derbyana flower beetle 
Eudicella gralli • lamboyant flower beetle 
Pachnoda fissipuncta • Beetle 
Atta cephalotes * -eafcutter ant 
Atta sexdens • -eafcutter ant 
'Archispirostreptus gigas • IGiant African millipede 
'Acipenser baerii * 5iberian sturgeon 
'Acipenser gue/denstaedtii Russian sturgeon 
• 
Cyprinus * Carp 
IAstyanax mexicanus • Mexican blind cavefish 
Poeci/ia wingei • Endler's guppy 
Aulonocara nyassae • Peacock cichlid 
Haplochromis nyererei * l-ake Victoria cichlid 
Hap/ochromis obliquidens -ake Victoria cichlid . 
Tropheus duboisi • IYellowbanded cichlid 
Metriaclima zebra • Blue-black zebra 
Cynops orientalis • Oriental fire-bellied newt 
Weurergus kaiseri Emperor spotted newt 
Tylototriton verrucosus • t:mperor newt 
l,Epidatea calamita • Natterjack toad 
Telmatobius culeus • ,_ake Tltlcaca frog 
Mantella aurantiaca * Golden mantella 
Theloderma bicolor • ~hapa bug-9yed frog 
Geochelone gigantea IAldabra giant tortoise 
Testudo k/einmanni '=gyptian tortoise 
Chelodina mccordi McCord's snake-necked 

urtle 
P-e/uslos castaneus Nest A frican mud turtle 
Uromastyx acanthinura Dabb spîny-tailed lizard 
i=urcifer pardalis Panther chameleon 
Crotaphytus collaris Collared lizard 
Brachy/ophus fasciatus "au banded iguana 
Dipsosaurus dorsa/is Desert iguana 
Sauromalus hispidus Black chuckwalla 
Sceloporus magister Desert spiny lizard 
Phelsuma klemmeri Day gecko 
&>helsuma standing; Standing's day gecko 
C0RUCIA ZEBRA TA Skink, Prehensile-talled 
"amprolepis Philippine tree skink 
smaraadinum * 
Ti/iqua scincoides Blue-tongued skink 
f-feloderma suspectum Gila monster 
Varanus albigularis ~nite-throated monitor 
Shinisaurus crocodilurus Chinese crocodile lizard 
IBoa constrictor aoa constrictor 
'Pantherophis Rat snake 
Pantherophis guttatus Corn snake 
Thamnophis sirtalis Common gartersnake 
Osteolaemus tetraspis Dwarf crocodile 
Casuarius casuarius Southern cassowary 
Wumida meleagris Helmeted guineafowl 

Printed: 18/01/2021 16:36 

Species360 ZIMS version 2.25.5 

Physical 

Beginning Births Acquisitions 
0.0.25 0.0.0 0.0.0 
4.2.3 0.0.12 0.0.0 

0.0.1 0.0.0 0.0.0 

1.1.0 0.0.0 0.0.0 
0.1.0 0.0.0 0.0.0 

0.23.0 0.0.0 0.0.0 

10.10.500 0.0.0 0.0.0 

0.0.37 0.0.0 0.0.0 
0.0.250 0.0.0 0.0.0 
0.1 .107 0.0.0 0.0.0 
4.1 .27 0.0.0 0.0.0 
0.0.124 0.0.0 0.0.0 
0.0.55 0.0.0 0.0.0 
4.1.65 0.0.0 0.0.0 
0.0.100 0.0.0 0.0.0 
0.0.5000 0.0.0 0.0.0 

0.0.300000 0.0.0 0.0.0 
0.0.84 0.0.0 0.0.0 
0.0.4 0.0.0 0.0.0 

0.0.6 0.0.0 0.0.0 

0.0.433 0.0.0 0.0.0 
0.0.1 0.0.0 0.0.0 

0.0.300 0.0.0 0.0.0 
0.0.10 0.0.0 0.0.0 
0.0.1 0 0.0.0 0.0.0 

0.0.20 0.0.0 0.0.0 

0.0.10 0.0.0 0.0.0 
0.0.50 0.0.0 0.0.0 
0.0.13 0.0.0 0.0.0 
1.2.1 0.0.0 0.0.0 
3.5.1 0.0.0 0.0.0 
0.0.5 0.0.0 0.0.0 
4.4.0 0.0.0 0.0.0 
0.0.13 0.0.0 0.0.0 
0.0.0 0.0.0 

1 
0.0.27 

3.8.0 0.0.0 1 0.0.0 
1.3.0 0.0.0 0.0.0 

0.1 .0 0.0.0 0.0.0 

1.1.0 0.0.0 0.0.0 
1.1.0 0.0.0 0.0.0 
1.0.0 0.0.0 0.0.0 
1.2.0 o.o.o 0.0.0 
1.0.0 0.0.0 0.1.0 
1.1.0 0.0.0 0.0.0 
1.0.0 0.0.0 0.0.0 
1.1.0 0.0.0 0.0.0 
1.0.0 0.0.0 0.0.0 
2.1.0 0.0.1 0.0.0 
4.2.0 0.0.1 0.0.0 

0.0.0 0.0.0 1 0.0.4 

1.0.0 0.0.0 0.0.0 
1.2.0 0.0.0 0.0.0 
1.0.0 0.0.0 0.0.0 
1.1.0 0.0.0 0.0.0 
1.1.0 0.0.0 0.0.0 

6.10.0 0.0.0 0.0.0 
3.10.0 0.0.0 0.0.0 
1.1.0 0.0.0 3.0.0 
1.1.0 0.0.0 0.0.0 
2.0.0 0.0.0 0.0.0 
0.0.87 0.0.0 0.0.0 
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Deaths 0ispositlons Ending 
0.0.0 0.0.0 0.0.25 
0.0.0 0.0.0 0 .0.18 

0.0.0 0.0.0 0.0.1 

0.0.0 1.1.0 0.0.0 
0.0.0 0.0.0 0.1.0 
0.1.0 0.22.0 0.0.0 

0.0.0 0.0.0 10.10.500 

0.0.0 0.0.0 0.0.15 
0.0.0 0.0.0 0.0.250 
0.0.0 0.0.0 0.1.107 
0.0.0 4.1 .27 0.0.0 
0.0.0 0.0.0 0.0.124 
0.0.0 0.0.0 7.7.0 
0.0.0 0.0.0 0.0.0 
0.0.0 0.0.0 0.0.170 

0.0.5000 0.0.0 0.0.0 
0.0.0 0.0.0 0.0.300000 
0.1 .0 0.0.20 0.0.195 
0.0.0 0.0.0 0.0.4 

0.0.0 0.0.0 0.0.6 

0.0.0 0.0.0 0.0.433 
0.0.0 0.0.0 0.0.0 
0.0.0 0.0.0 0 .0.300 
0.0.0 0.0.0 0.0.10 
0.0.0 0.0.0 0.0.10 

0.0.0 0.0.0 0.0.20 

0.0.0 0.0.0 0.0.10 
0.0.0 0.0.0 0.0.50 
0.0.0 0.0.0 0.0.13 
0.0.0 0.0.0 1.2.1 
0.0.0 0.0.0 3.5.1 
0.0.1 0.0.4 0.0.0 
0.0.0 0.0.0 4.4.0 
0.0.0 0.0.0 0.0.13 
0.0.0 0.0.0 0.0.27 
0.0.0 0.0.0 3.8.0 
0.3.0 1,0.0 0.0.0 

0.0.0 0.1.0 0.0.0 

0.0.0 0.0.0 1.1.0 
0.0.0 0.0.0 1.1.0 
1.0.0 0.0.0 0.0.0 
0.2.0 0.0.0 1.0.0 
0.0.0 0.0.0 1.1.0 
0.0.0 0.0.0 1.1.0 
0.0.0 0.0.0 1.0.0 
1.1.0 0.0.0 0.0.0 
0.0.0 0.0.0 1.0.0 
0.0.0 0.0.0 2.1.1 
0.0.0 0.0.0 4.2.1 

0.0.0 0.0.0 0.0.4 

0.0.0 0.0.0 1.0.0 
0.0.0 0.0.0 1.2.0 
1.0.0 0.0.0 0.0.0 
0.0.0 1.0.0 0.1.0 
0.0.0 0.0.0 1.1.0 
1.0.0 0.0.0 5.10.0 
2.8.0 . 0.0.0 1.2.0 
0.1.0 0.0.0 4.0.0 
0.0.0 0.0.0 1.1.0 
0.0.0 2.0.0 0.0.0 
0.0.3 0.0.0 0.0.84 

Page: 1 of 2 



Report Start Date 

01/01/2020 

Taxonomie 
Tragopan caboti 
... ophophorus impejanus 

Gallus gallus 
Chrysolophus pictus 
IPavo cristatus 
Chauna torquata 
IAnser anser 
Phoenicopterus chi/ensis 
Otidiphaps aruensis 

Grus japonensis 
'Spheniscus demersus 
'Mycteria Ibis 
Ciconia ciconia 
-eptoptilos crumenifer • 
IP/egadis falcinel/us 
Geronticus eremita 
<=gretta garzetta 
Nycticorax nyctfcorax 

Scopus umbretta 
0 e!ecanus crispus 
Bubo bubo 
Bubo scandiacus 
Gyps fulvus 
0 sittacula krameri 
'4ratinga solstitia/is 
Myiopsitta monachus 
IAmazona viridigena/is 
Nymphicus hollandicus 
eucopsar rothschildi 

IL.eiothrix lutea 
Euplectes afer 
t:oudia madagascariensis . 
IL.onchura punctulata 
Acrobates pygmaeus • 
Bettongia penicillata 

Macropus eugenli 
IE/ephas maximus 
Choloepus didactylus 
Lemurcatta 
Varecia rubra 
Varecia variegata 

Nycticebus pygmaeus 
Galago senegalensis 
IJ..eontopithecus 

hrvsomelas 
Sapajus xanthosternos 
Aotus griseimembra 

IMacaca fuscata 
Macaca nemestrina 

Papio hamadryas 
fsymphalangus 
L"vndactvlus 
Pan trogtodytes 
Cynomys tudovicianus • 
IE/iomys quercinus 
IHypogeomys antimena 

!Acomys russatus • 
!Mus musculus • 
IRattus norvegicus • 

Summary lnventory Report For 
Animalia / Animals 

Report Type: Physical 

Common Name Beginning Births Acquisitions 
ICabot's tragopan 1.0.0 0.0.0 0.0.0 
Himalayan impeyan 

3.4.0 0.0.0 0.0.0 pheasant 
Red junglefowl 1.9.0 0.0.7 0.0.0 
!Golden pheasant 4.4.0 1.0.4 0.0.0 
Common peafowi 2.6.1 0.0.1 0.0.0 
Southern screamer 1_.1.0 1.1 .0 0.0.0 
Oreylag goose 2.1.0 0.0.0 0.0.0 
IChilean flamingo 48.52.0 0.0.0 0.0.0 
White-naped pheasant-

1.1.0 0.0.0 0.0.0 piaeon 
Red-crowned crane 1.1.0 0.0.0 0.0.0 
IAfrican penguin 8.10.0 0.0.0 0.0.0 
IVellow-billed stork 2.2.0 0.0.0 0.0.0 
White stork 3.3.0 0.0.0 0.0.0 
Marabou stork 3.3.0 0.0.2 0.0.0 
!Glossy ibis 5.8.0 0.0.0 0.0.0 
Waldrapp ibis 17.12.1 0.0.0 0.0.0 
"ittle egret 8.3.3 0.0.0 0.0.0 
Black-crowned night 

1.1.0 0.0.0 0.0.0 heren 
Hamerkop 3.0.0 0.0.0 0.0.0 
Dalmatian pelican 5.3.0 0.0.0 0.0.0 
Eurasian eagle owl 0.1.0 0.0.0 0.0.0 
Snowy owl 1.1.0 0.0.0 1.1.0 
!Griffon vulture 5.6.0 0.1.0 0.0.0 
Rose-ringed parakeet 7.4.0 0.0.0 0.0.0 
Sun conure 0.4.0 0.0.0 0.2.0 
Monk parakeet 2.1.34 12.14.0 0.0. 1 
IGreen-cheeked amazon 5.4.0 0.0.0 0.0.0 
Cockatiel 9.12.4 3.0.18 0.0.0 
Bali myna 3.1.0 1.1.1 0.1.0 
Red-billed leiothrix 1.1.0 0.0.0 0.1.0 
Yellow-crowned bishop 6.1.0 0.0.0 0.0.0 
Red fody 

57.0 1.0.0 0.0.0 

INutmeg mannikin 0.2.0 0.0.3 3.3.0 
eathertail glider 12.15.0 0.0.4 0.0.0 

Brush-tailed rat• 3.1.0 1.0.0 0.0.0 hngaroo/Wovlie 
[Tammar wallaby 3.3.0 0.0.0 1.0.0 
~sian elephant 3.4.0 0.1.0 0.0.0 
l.inne's two-toed sloth 2.3.0 1.0.0 0.0.0 
Ring-tailed femur 1.13.0 1.0.0 0.0.0 
Red ruffed lemur 0.2.0 0.0.0 0.0.0 
Black-and-white ruffed 

0.3.0 0.0.0 0.0.0 lemur 
Pygmy s low loris 1.1.0 0.1.1 0.0.0 
Senegal bushbaby 0.0.0 0.0.0 1.1.0 
3olden-headed lion 

1.1.0 0.0.0 0.0.0 tamarin 
Buff-headed capuchin 6.9.0 2.0.0 0.0.0 
3rey-handed night 

2.1 .0 0.0.0 0.0.0 monkev 
Japanese macaque 5.4.0 0.0.0 0.0.0 
Southern pig-tailed 

4.3.0 0.0.0 0.0.0 macaaue 
Hamadryas baboon 21.37.0 4.2.0 0.0.0 
~iamang 

1.0.0 0.0.0 0.1.0 

vhimpanzee 4.6.0 0.0.0 0.0.0 
Black-tailed prairie dog 10.19.19 0.0.18 0.0.0 
Garden dormouse 1.0.0 0.0.0 4.0.0 
Votsovotsa/Giant jumping 1.1.0 0.0.0 0.0.0 at 
!Golden spiny mouse 4.8.4 0.0.5 0.0.0 
House mouse 19.30.6 0.0.0 0.0.0 
Brown rat 5.16.8 0.0.0 0.0.0 
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Deaths Oispositions Endlng 

0.0.0 0.0.0 1.0.0 

1.2.0 0.2.0 2.0.0 

0.4.7 0.0.0 1.5.0 
3.1.4 0.0.0 2.3.0 
0.3.2 0.0.0 2.3.0 
0.0.0 0.0.0 2.2.0 
0.0.0 0.0.0 2.1.0 
2.1.0 0.0.0 46.51 .0 

0.0.0 0.0.0 1.1.0 

0.0.0 0.0.0 1.1 .0 
1.0.0 0.0.0 7.10.0 
0.0.0 0.0.0 2.2.Q 
1.0.0 2.2.0 0.1.0 
1.0.0 0.0.2 3.4.0 
0.0.0 0.0.0 5.8.0 
0.0.0 0.0.0 17.12.1 
0.0.0 0.0.0 8.3.3 

0.0.0 0.0.0 1.1.0 

0.0.0 0.0.0 3.0.0 
0.0.0 1 .0.0 4.3.0 
0.0.0 O.D.O 0.1 .0 
1.1.0 0.0.0 1.1.0 
0.1.0 0.0.0 5.6.0 
1.2.0 0.2.0 6.0.0 
0.1.0 0.1.0 0.4.0 

0.0.12 0.0.0 14.15.23 
0.0.0 0.0.0 5.4.0 
2.1.20 0.0.0. 10.11.2 
1.0.1 3.2.0 0.1.0 
1.1.0 0.0.0 0.1 .0 
2.0.0 0.0.0 4.1.0 

1.0.1 0.0.0 3.6.2 

1.2.3 0.0.0 2.3.0 
3.1.3 0.0.0 18.17.0 

1.0.0 0.0.0 3.1.0 

3.0.0 0.0.0 1.3.0 
0.1.0 1.0.0 2.4.0 
0.0.0 0.1.0 3.2.0 
0.1.0 0.0.0 2.12.0 
0.0.0 0.2.0 0.0.0 

0.0.0 0.3.0 0.0.0 

0.0.1 0.0.0 1.2.0 
0.0.0 0.0.0 1.1.0 

0.0.0 1.1.0 0.0.0 

0.1.0 0.0.0 8.8.0 

1.0.0 0.0.0 1.1.0 

0.0.0 0.0.0 5.4.0 

0.0.0 0.0.0 4.3.0 

11.3.0 0.0.0 14.36.0 

0.0.0 0.0.0 1.1.0 

2.0.0 0.0.0 2.6.0 
0.0.2 3.4.0 8.18.31 
0.0.0 1.0.0 4.0.0 

0.0.0 0.0.0 1.1.0 

3.0.0 1.5.2 2.3.4 
0.0.0 19.30.6 0.0.0 

18.10.28 0.0.0 4.15.0 
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Report Start Date 
01/01/2020 

Summary lnventory Report For 
Animalia / Animals 

Report Type: 

Taxonomie Common Name 
4therurus africanus African brush-tailed 

Jorcupine 
Hystrix indica ndian crested porcupine 
Dasyprocta azarae ~zara's agouti 
r-nyocastor coypus Nutria 
Rousettus aegyptiacus * Egyptlan fruit bat 
_eopardus geoffroyi Geoffroy's cat 
lpanthera leo ._ion 
lpanthera tigris iger 

Cynictis penicillata Yellow mongoose 
Suricata suricatta Slender-tailed meerkat 
Crocuta crocuta Spotted hyena 
Canis lupus 3ray wolf 
Ursus arctos Brown bear 
Aonyx clnereus Aslan small-clawed otter 
rv,e/es me/es Eurasian badger 
'Ailurus fulgens Red panda 
IEquus asinus Ponkey 
IEquus grevyi Grevy's zebra 
~hinoceros unicornis Dne-horned rhinoceros 
Sus scrofa Wlld boar 
Camelus bactrianus Jomestic Bactrian camel 

breed unspecified) 
Giraffa camelopardalis Giraffe 
Aepyceros melampus mpala 
Ammotragus lervia Barbary sheep 
Capra hircus Domestic goat (breed 

~nspecified) 
Ovis aries Oomestic sheep/mouflon 

breed unspecified) 
Oryx beisa 3eisa oryx 
Oryxdammah Scimitar-horned oryx 
OTAL 

• = Group lnventory Counts lnduded In Row 
** = Colony counts included in Row 
+ = Both Group and Colony counts included in Row 

l ncluded lnstltutlons 

Printed: 18/01/2021 16:36 

Species360 ZIMS version 2.25.5 

Physical 

Beglnnlng Births Acquisltions 

1.1.0 0.0.0 0.0.0 

1.1 .0 0.0.3 0.0.0 
2.5.0 0.0.0 0.0.0 
0.4.0 0.0.0 0.0.0 

28.72.0 0.0.0 0.0.0 
1.1.0 0.0.0 0.0.0 
1.2.0 2.2.0 1.0.0 
1.1 .0 0.0.0 0.0.0 
0.4.0 0.0.0 0.0.0 
3.3.0 0.0.0 0.0.0 
1.3.0 0.0.0 0.0.0 
3.3.0 1.4.0 0.0.0 
1.0.0 0.0.0 0.0.0 
5.0.0 0.0.0 0.0.0 
2.1.0 0.0.0 0.0.0 
1.1.0 0.0.0 0.0.0 
1.6.0 0.0.0 0.0.0 
1.1.0 1 .0.0 0.2.0 
2.0.0 0.0.0 0.0.0 
0.3.0 4.4.0 0.0.0 

1.3.0 2.1.0 0.0.0 

4.0.0 0.0.0 0.0.0 
7.0.0 0.0.0 6.0.0 
1.1.0 0.0.0 0.2.0 

0.4.0 4.2.3 0.0.0 

3.8.0 1.4.0 0.0.0 

3.0.0 0.0.0 0.0.0 
1.3.0 0.1.0 0.0.0 

415.578.3074 43.39.84 20.15.32 
22 
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Deaths Dispositions Ending 

1.1.0 0.0.0 0.0.0 

0.0.3 0.0.0 1.1.0 
1.0.0 0.0.0 1.5.0 
0.0.0 0.0.0 0.4.0 
2.6.4 0.0.0 0.0.88 
1.0.0 0.1.0 0.0.0 
3.0.0 0.0.0 1.4.0 
0.0.0 0.0.0 1 .1.0 
0.0.0 0.0.0 0.4.0 
0.1.0 0.0.0 3.2.0 
0.0.0 1.0.0 0.3.0 
1.3.0 0.0.0 3.4.0 
0.0.0 0.0.0 1 .0.0 
0.0.0 1.0.0 4.0.0 
0.1.0 1.0.0 1.0.0 
0.0.0 0.0.0 1.1 .0 
0.1.0 0.1.0 1.4.0 
0.0.0 0.0.0 2.3.0 
0.0.0 0.0.0 2.0.0 
0.0.0 4.5.0 0.2.0 

1.1.0 0.0.0 2 .3.0 

0.0.0 0.0.0 4.0.0 
3.0.0 0.0.0 10.0.0 
0.3.0 0.0.0 1.0.0 

4.0.3 0.2.0 0.4.0 

0.1.0 2.2.0 2.9.0 

0.0.0 0.0.0 3.0 .0 
0.3.0 0.1.0 1.0.0 

84.75.5098 50.92.61 345.419.3025~ 
7 
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Achter de schermen geplaatste dieren 
(d.d. Januari 2021) 
Soort Aantal Functie Bijzonderheden 
SF Lintslangen 3.0 Opvulling verblijf voor 

de schermen   
Nakweek 2019 ontvangen uit  
Op laten groeien tot geschikte grootte. 

Rode rattenslangen 5 Surplus 3.2 Bestemd voor . 

Afrikaanse reuzen 
miljoenpoten  

0.0.x. Kweekgroep Aanvulling verblijf voor de schermen. 

Keizerschorpioen 0.0.1 Surplus Staat op A&W lijst Zims. 
Blauwtongskink 1.0 Opvulling verblijf 

Gilamonsters  
tijdens winterrust 

Vioolbidsprinkhaan 0.0.x Kweekgroep Aanvulling verblijf voor de schermen. 
Wandelende bladeren 0.0.x Kweekgroep Aanvulling verblijf voor de schermen. 
Filipijnse wandelende 
takken 

0.0.x Kweekgroep Aanvulling verblijf voor de schermen. 

Grijpstaartskink 2.0 Surplus Uit de groep geknokt. Bestemd voor 
. 

Rozenkevers (P. 
fissipuncta en E. gralli) 

0.0.x Kweekgroepen Aanvulling verblijf voor de schermen. 

Ruwe 
krokodilsalamanders 

3.5.1 Surplus Bestemd voor . 

Chinese 
vuurbuiksalamanders 

0.0.13 Surplus Staat op A&W lijst Zims 

Cabot’s Tragopaan 1.0 Surplus Bestemd voor . 
Himalaya glansfazant 2.0 Surplus Bestemd voor  
Gouden stekelmuis 0.1 Surplus Staat op A&W lijst Zims. 
Stokstaartje 1.1 Kweekkoppel Indien jongen, vervanging oude groep 

voor de schermen. 
Theloderma kikkers 0.0.20 Kikkervissen; indien gemetamorfoseerd 

naar verblijf voor de schermen. 
Europese 
treksprinkhanen 

0.0.x Kweekgroep 

Endler guppen 0.0.x Kweekgroep 

Doc 4.14
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