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Specimen Report 

Species360 
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Doe 4.2 

Made and signed in accordance with the provisions of S. 516 et seq. of the Commercial Code. 
Smlo11va o uloienE véci 1iz~vfená die 11st. § 516 a nqs(. Obchodn(ho zákonlk11 

rganizatrnn recor e m the Commercial Register maintained by the Regional Court in Bmo, Part Pr, File no. 11 
Organizace je zapsaná v OR vedeném II KS v Brné, oddil Pr, vloika t I 1), 

represented by Director, 
hereinafter referred to as 

I kterou zastupuje feditel 

and/ a 

represented b~ kterou zastupuje 
hereinaft.er referred to as Party B / dále jen Strana B 

entered into the following Agreement on 9.03.2011: 
uzavfely dne 9. 03. 2011 následujici smlouvu: 

Party A wil! deposit the below speèified animal to P 
Strana A deponuje niie specifikované zvffe u Strany B, 

Pcs Species Sex 
ks druh pohlavi 

1 North-African Mastigure/ 1/0 

1 
trnorep skalnî/ Uromastyx acanthinura 
North-African Mastigure/ · 1/0 
trnorep skalni/ Uromastyx acanthinura 

1 North-African Mastigure/ 0/1 
trnorep skalnî/ Uromastyx acanthinura 

1 North-African Mastigure/ 0/1 
trnorep skalni/ Uromastyx acanthinura 

Determination 
oznaceni 

Anima) valµe (EUR) 
hodnota zvifete (EUR) 

100,-

100,-

100,-

Note: 1/0:Male; Q/1 =Female; 0/0/1 = \Vilhout sex detennination 
Pozn.: JI0==samec; 011 =samice; 01011 =pohlavi neurceno 

The anima! specified above wilt be deposited on the premises of Party B under the following terms and conditions: 
Uvedené zv[fe bud~ deponováno u Strany B, a to za následiyicich podmlnek: 

1. Title to the anima! shall remain with Party A. 
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Doc 4 2

Zvife zztstává ve vlastnictvi Strany A. 

2. The animal may not be relocated to another institution without prior written consent granted by Party A. Zvife mûie byt pfesunuto do jiného zafizeni jens pfedchozim vyslovnym souhlasem Strany A, udelenym pisemne. 

3. Party A undertakes to provide Party B, prior to the referral of the animal, with all information known to Party A with respect to the health situation of the anima! and operations undergone by the animal, peculiarities concerning the manner of breeding and other facts known to it that are important for successful breeding of the animal. Party B shall be responsible for professional care of the animal and keeping of all obligatory and recommended records. Party B shall bear expenses related to keeping and taking care of the animal, including costs of veterinary and other examinations, during the entire period of the Contract. Party B undertakes to inform Party A without delay of all changes of the health condition of the animal as well as of any attributable offspring. For serious operations, except for operations necessary to preserve the life of the animal, Party B shall ask Party A for approval in advance. Party A may grant its approval by phone. After the operation, Party B has to inform Party A of the result and course of convalescence of the animal. 
Strana A se zavazzye pfed pfedánim zvifete poskytnout Strane B veskeré ji známé informace o zdravotnim stavu poskytnutého zvifete a prodelanych lécebnych zákrocich, zvlástnostech zpûsobu chovu a dalsi ji známé skutecnosti dztleiité pro ûspesny chov deponovaného zvifete. Strana B je odpovedná za odbornou péci o uvedené zvife a vedeni vsech povinnych a doporucenych záznami't. Strana B nese náklady spojené s umistenim, péti o deponované zvife, vcetne nákladi't na veterinárni i jiná osetfeni, a to po celou dobu trváni této smlouvy. Strana B se zavazzye bezodkladne informovat Stranu A o vsech zmenách zdravotniho stavu deponovaného zvifete a o vsech odchovanych mlád'atech. Pfi závainych lécebnych zákrocich, vyjma zákrokz°t nezbytnych pro zachováni iivota zvifete, si Strana B vyiádá pfedem souhlas Strany A. Souhlas Strany A mz1ie byt udelen i telefonicky. Po provedeni zákroku je Strana B povinna informovat Stram, A o vysledku a prztbehu rekonvalescence zvifete. 

4. Party A is not responsible for any damage that the animal might cause. 
Strana A neni odpovedná za jakékoli skody zpitsobené zvifetem. 

5. In case of death or in jury of the animal as a result of neglect of professional care by Party B, Party B has to compensate damage: 
(i) in the amount of the value of the anima! on the date when damage was created 
(ii) if approved by Party A, by providing another animal. 
In case of a dispute between the Parties with respect to provision of professional care, the Parties shall appoint a competent professional expert and they shall submit to the result of his expert' s opinion. 
Pokud dojde k ûhynu nebo poskozeni deponovaného zvifete, v ditsledku zanedbáni odborné péce Stranou B, je Strana B povinna nahradit skodu: 
(i) ve vysi hodnoty zvifete ke dni vzniku skody, 
(ii) za souhlasu Strany A poskytnutimjiného zvifete. 
Dojde-li mezi smluvnimi stranami ke sporzt o vykon odborné péce, pak si smluvni strany spolecne zvoli znalce pfislusné specializace a podrobi se vysledkujeho znaleckého posudku. 

6. Party B shall notify Party A of the death of the animal and shall subrnit to Party A a respective autopsy report or other probative evidence of the death of the animal, not later than 30 days from the date of death of the anirnal. At the same time Party B shall invite Party A in writing to the negotiations on the possible use of animal's cadaver. In case ofbreach of any obligation under Article 6 ofthis Agreement by Party B, the Parties have agreed a penalty for each violation in the amount of CZK 10,000. This does not affect the right of Party A to indemnity. 
Strana B je povinna informovat Stram, A o ûhynu zvifete a pfedat Strane A pfislusny pitevni protokol nebo jiny prûkazny dok/ad svedcici o ûhynu deponovaného zvifete, a to nejpozdeji do 30 dnû ode dne ûhynu zvifete. Ve stejné lhz''tte je Strana B povinna pisemne vyzvat Stranu A k jednáni o pfipadném vyuiiti kadaveru. 
Pro pfipad poruseni jakékoliv povinnosti uloiené touto smlouvou v clánku 6 ze strany smluvni Strany B dohodli ûcastnici povinnost vyplatit smluvni pokutu za kaidé jednotlivé poruseni v cástce 10 000 Kc. Tim neni dotceno právo Strany A na náhradu skody. 

7. Party B shall inform Party A of the condition and welfare of the animal every year for the date of 31.12. Strana B bude kaidy rok informovat Stram, A o stavua welfare zvifete k datu 31.12. 
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Doc 4 2

8. The right to decide on the ownership and placement of any viable offspring is exclusively with Party A; while making such decisions, Party A stall take into account recommendations provided by the EEP Coordinator if the anima! is included in the EEP program. 
Právo rozhodnout o vlastnictvi a umisteni iivotaschopnych mlád'at pfislusi vyhradne Strane A, která bude pfi svych rozhodnutich pfihliiet k doporucenim koordinátora EEP, pokudje zvife v programu EEP zafa~eno. 

9. The animal is clinically healthy and this fact proved by veterinary documents. ~arty A is responsible for the appropriate veterinary checkups of the animal. ff necessary, Party A stall secure the corresponding veterinary permissions and the CITES permit. Party A shall be liable for bidden defects, if any, documented in the future, until the 28th day after the takeover of the animal. 
Vyse uvedené zvife je klinicky zdravé, coi je doloieno veterinárnimi dokumenty. Strana A odpovidá za provedeni veterinárniho vysetfeni deponovaného zvifete. Pokud je tfeba, zajisti Strana A pfislusná veterinárni povoleni a povoleni CITES. Za pfipadné, v budoucnu dokumentované, skryté vady odpovidá Strana A do 28. dne po pfevzeti zvifete. 

10. If necessary, the transport crate shall be secured by Party B. The transport crate must comply with generally valid requirements for anima! transport, including related requirements of European Union. Bude-li tfeba, pfepravni bednu zajisti Strana B. Pfepravni bedna musf odpovidat pfislusnym pfedpisz°tm platnym pro pfepravu zvifat, vcetne dopadajicich pfedpisû Evropské unie. 

11. Party B undertakes to pay for the transport crate and for the shipment of the above mentioned animal to the point of destination. Transport shall be secured by Party B. 
Strana B se zavazzif e k ûhrade nákladtÏ na pfepravni bednu a dopravu zvifete do mista deponace. Dopravu zajisti Strana B. 

12. Any breach of Articles 2, 3, 6, 7 and 8 hereof shall be understood as a substantial breach hereof by the Parties. Withdrawal from .the Contract for this reason shall be effective upon the delivery of the notice of withdrawal to the breaching Party. 
Poruseni ustanoveni clánkzï 2, 3, 6, 7 a 8 smlouvy budou smluvni strany vidy povaiovat za podstatné poruseni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy z tohoto dz"tvoduje ûcinné okamzikemjeho doruceni poruszificf smluvni strane. 

13. This Contract is made for an indeterminate period; Party B shall take the anima! from Party A before 9.6.2011 Tato smlouva byla uzavfena na dobu neurcitou, pficemi Strana B pfevezme zvife od Strany A do 9.6.2011. 

14. This Contract may be terminated after an agreement of the Parties on a date agreed by the Parties or by notice after an expiration of a one-month period of notice, starting on the first day after the delivery of a notice in writing. Party A undertakes to take back the animal that was Jent during the last week of the period of notice at the latest. Party B undertakes to secure all required documents and veterinary examinations by this date. If Party B is the withdrawing Party, Party B shall also provide for the transport of the animal. In case the animal dies, this Contract shall be considered terminated on the date when the animal <lied. Provisions of Art. 5. and 6. shall survive in case the Contract is terminated by a death of the animal. 
Tato smlouva o uloienf mzïie byt ukoncena po dohode obou stran ke sjednanému dni, nebo vypovedi po uplynuti jednomesicni vypovedni lhz"tty pocinajici prvnim dnem mesice následzyiciho po mesici, v nemi byla dorucena pisemná vypoved'. Strana A se zavazzif e pfevzit deponované zvife zpet nejpozdeji v poslednfm tydnu vypovedni lhuty. Strana B se zavazuje zajistit do tohoto terminu veskeré poiadované doklady a veterinárni vysetfeni. Je-li Strana B vypovidajici stranou, pak zajisti Strana B i transport zvifete. V pfipade ûhynu zvifete se tato smlouva povazuje za skoncenou dnem ûhynu zvifete. Ustanoveni cl. 5. a 6.je pro pfipad skoncenf smlouvy ûhynem zvifete zifednánim pfetrvávajicfm. 

15. The Party securing transport shall be liable for the animal transported. If a dispute with respect to compensation of damage caused during or in relation to the transport of the animal arises between the Parties, the Parti es shall select an expert with the corresponding specialization together and they shall submit to the result of the expert opinion. Odpovednost za transportované zvife nese strana zajistzyici dopravu. Dojde-li mezi smluvnimi stranami ke sporu o náhradu skody vzniklou behem dopravy ei v souvislosti s dopravou zvifete, zvoli si spolecne znalce pfislusné specializace a podrobi se vysledkujeho znaleckého posudku. · 
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16. In case of an Act of God, each Party shall be relieved from its obligations resulting from this Contract and any (partial or total) failure to perform or delay in performing any obligations taken over by this Contract by any Party shall be tolerated and the Party shall not be liable for damage or otherwise if such a failure or delay shall be a direct or indirect consequence of any of the below stated causes. It is irrelevant whether such a cause existed on the date hereof or whether it originated later, irrespective of the fact whether it might have been reasonably expected by any Party upon the date hereof. 
Act of God shall be understood as the following events: force majeure (such as bad weather, natura! disasters), war, invasion, mobilization, occupation or embargo, uprising, revolution, rebellion, military or usurped power, civil war, terrorism, radioactive contamination by any nuclear foei or waste, govemmental or municipal or legal acts or orders, regulations or legal requirements, disorder, veterinary actions and extraordinary veterinary actions, or other similar reasons that are beyond control of the Parties; but Act of God shall not, under any circumstances, involve causes related to financial situation of the Parti es. 

V pfipade vyssi moei je kaidá strana zprostena svyeh závazku z této smlouvy a jakékoliv nedodrieni (eelkové nebo cástecné) nebo prodleni v plneni jakéhokoliv ze závazkz°t pfevzatého touto smlouvou kterékoliv ze smluvnieh stran bude tolerçJVáno a tato strana nebude odpovedná za skody nebo jinak, pokud takovéto nedodrieni nebo prodleni bude pfimym nebo nepfimym dûsledkem nekteré z pffcin uvedenyeh niie. Pfitom neni rozhodné, zda taková pficina existovala k datu uzavfeni této smlouvy nebo nastala pozdeji, bez ohledu na to, zda mohla byt pfi uzavfeni této smlouvy nekterou ze smluvnieh stran v rozumné mife.pfedvidána. 
Za vyssi moe se povaiuje zásah vyssi vztle Oako napf. nepfiznivé pocasi, pfirodnf katastrofy), válka, invaze, mobilizaee, zabráni nebo embargo, povstáni, revoluee, vzpoura, vojenská nebo pfisvojená moe, obcanská válka, terorismus, znecisteni radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo odpadu, vládni, mestské nebo právni pfikazy, pfedpisy nebo právni poiadavky, nepokoje, veterinárni opatfeni a mimofádná veterinárni opatfeni, nebo jiné obdobné diîvody mimo kontrolu stran s tim, ie za iádnyeh okolnosti nebude vyssi-moe zahrnovat pficiny souvisejici s financnimi okolnostmi stran. 

17. Separability 
lf any article, paragraph, clause or provision hereof is or becomes unenforceable or invalid, this shall not have any impact on he enforceability or validity of the remaining provjsions hereof. In case any such an article, paragraph, clause or provision is to expire for any reason ( especially due to contradiction with applicable laws and other legal rules), the Parties shall make consultations and they shall agree on a legally acceptable way of how to perform the intentions contained in such an expiring part hereof. 
Salvátorské ujednáni 
Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv clánku, odstavee, pododstavee nebo ustanoveni této smlouvy neovlivni vynutiielnost nebo platnost ostatnieh ustanoveni této smlouvy. V pfipade, ie jakykoliv takovyto clánek, odstavee, pododstavee nebo ustanoveni by me! z jakéhokoliv diîvodu pozbyt platnosti (zejména z dûvodu rozporu s aplikovatelnymi zákony a ostatnimi právnimi normami), provedou smluvni strany konzultaee a dohodnou se na právnepfijatelném zpûsobu provedeni zámerz°t obsaienyeh v takovéto cásti této $mlouvy, jei pozbyla platnosti . . 

18. Delivery 
Any documents to be delivered according to this Contract shall be delivered to the address of the Party stated in the heading hereof, unless the Party notities an alteration of the address in writing. 
In case of doubts it shall appear that substantive effects of delivery commence on the fifth day after the document was deposited at the delivering post office of the other Party. 
Dorucováni 
Jakákoli pisemnost, která má byt die této smlouvy dorucena, se dorucuje na adresu smluvni strany uvedenou v záhlavi této smlouvy, neoznámi-li smluvni strana pisemne jeji zmenu. 
V poehybnosteeh se má za to, ie hmotne právni ûcinky dorucéni nastaly pátého dne po uloieni pisemnosti na dorucovaci poste druhé smluvni strany. · 

19. Goveming Law 
Both Party A and Party B have expressly agreed that this Contract and resulting and related rights and duties shall be · govemed by the Ie gal order of the country of Party A, i.e. by the legal order of the Czech Republic. Both Party A and Party B have expressly agreed, within the meaning of S. 262 (1) of Act no. 513/1991 CoU. of the Commercial Code 
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Doe 4.2 

as amended (hereinafter referred to as the ComC only), that this Contract and legal relations resulting from this 
Contract and related to this Contract shall be governed by the ComC. 
Volbapráva 
Strana A a Strana B se vyslovné dohodly, ie tato smlouva a práva a závazky z ni vyplyvajici as 'ni souvisejici se ridi 
právnim fádem zemé strany A, tj. právnfm fádem Ceské republiky. Strana A a Strana B se vyslovné ve smyslu 
usl. § 262, odst. 1, zák.é.51311991 Sb. Obchodniho zákoniku vé znéni pozdéjsich pfedpisii (dále jen ObchZ) dahadly, 
ie tata smlauva, právni vztahy z téta smlouvy vzniklé as /auto smlouvau souvisejici se budau fidit ObchZ. 

20. The word "animal" stated herein in singular shall include the plural if more animals are provided by any Party and the 
word shall always be interpreted in singular or plural according to the content and meaning hereof. 
Vyraz zvife uvedeny v této smlauvé v jednotném éisle znamená i éislo mnoiné, je-li poskytovánó vice zvifat a vidy 
bude vykládán v jednotném éi mnoiném éisle podle obsahu a smyslu této smlouvy. 

21. This Contract is made in two counterparts; Party A shall receive one and Party B shall receive one. 
Tato smlouva je vyhotavena ve dvou stejnopisech, z nichi jeden obdri i Strana A a jeden abdrii Strana B. 

22. All and any agreements made before signing this Contract that are not included in the content hereof shall expire on 
the date hereof, irrespective of the pos ition of the persons who made the pre-contractual agl'.eement. 
Veskeré dahady i,éinéné pfed podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté, pozbyvaji platnosti dnem podp isu 
smlouvy a to bez ahledu nafimkéni postaveni osob, které pfedsmluvni dojednáni uéinily. 

23. This Contract may only be altered by annexes in writing that are marked as an annex hereto and that are numbered in 
an ascending order. 
Tato smlouva mziie byt menéna pouze pisemnymi dodatky, jako dadatek této smlouvy oznaéenymi, · cislovanymi 
vzestupnou fadou. 

24. Both Parties deciare thát this Contract was made as a true act and deed and it is free from any mistake. 
Smluvni strany, kaida z nich, prohlasuji, ie tato smlouvaje projevemjejich pravé, svobodné a vázné viile, prosté 
jakéhokoliv omylu. 

On behalf of Party A 
ZaStram,A 
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Specimen Report 

Species360 
GAN 
Panthera leo leo 
Studbooks EAZA, PAAZ.A, AZA 
Orc::ler Carnivora 
IUCN Vulnerable (VU) 
Start Date 01/01/1800 

Local ID~ 

Lion (African :subpopulations) 

Family Felidae 
CITES Il 
End Date 19/01/2021 

Doe 4.2 

Copyrighl, Species360, 2021. All rig>ls reserve 

Basic Animal Information 
sex · Çontraception Male • 

No Local Data Differences found 

Birthdate -Age ~ 

Qtlgin ----Bjrth Type 
~ 

Captive Birth/Hatch ---
~ 
Preferred ID 
Bucing 
Hybrid Status 
l2im 

current conect.ion 
Cfutch t Litter 

Main lnstitution Animal Collection CoHeçtlorj Trip 
EncJosure 

Yisit History 
.l2mJa Acguisit;on - Yendor/Local 10 .P.b.ï n 
~Mll?Q'11 : · ,; ·::.lL/t.lr{iji!~fi;':.t•/·2::::t\.,'f-:?,'.~~/t:--~·-:11r1A:;1~ -~; 
25/06/2020 . r: In -•~• 1 ...... . 

No Permits found 

.12me.· 
.?§10610~0 
30/12/2014 

Specimen Report Local ID 

endor: 

~ 
''J~.à~ :-, 

Male 

-----Leeuwen 

Printed: 19/01/2021 11:56 Page: 2 of 17 
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Specimen Report 

Species360 
GAN . - Local ID: 

Panthera leo Lion 
Studbooks . EAZA, PAAZA, AZA, 

ZAA 
Order Carnivora 
IUCN Vulnerable (VU) 
Start Date 01/01/1800 

Basic Animal Information 
Sex - Contraception Female - .8titui 

Family Felidae 
CITES Il . 
End Date 19/01/2021 

Birthdate • Age ~Frbm 06/06/2016 To 07/06/2016 Preferred IP 
- 4Y 7M 13D 

Bearlng Parent 

Doe 4.2 

Copyrght. Species360. 2021 . All rights reserve 

No Local Data Dlfferences found 

.Qri.gin 
Birth Type 

lli 
~ HybrjdStatus ----Qam ----current couection 

Ciutçh / Litter 
Main lnstitution Animal Collection CoHection Trip 

Eoclosure 

Yisit Histo,:y 
Qa1eln Acauisition • Vendor/Local ID 
~06106/2016 . .. :~i,~t.!tt. · . .:. ' . . 
27/06/2017 

ldentifiers 

Sex Information 

Effective Date 
· 1p116f?Ó1_8 
27/06/2017 

~ 
. 27/06/2017 · 
11/10/2016 
.07/06!2016 

No Permits Found 

lY,la 
. House Name · 
Local ID 

-~[ -
Sll 
Feniàle 
Female 
Undetermined 

Specimen Report I Locál ID:~ 

-Leeuwen 

Location ~ 
· Activè . 

Active 

c9roU1eots 

Cgmments 

fbv. .QJrz:n Date out 
_but out· 27/06/2~17 

Printed: 19/01/2021 11:56 Page: 4 of 17 
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Specimen Report 

Species360 
GAN 
Panthera leo 
Studbooks EAZA, PAAZ.A; AZ.A, 

ZAA 
Order Camivora 
IUCN Vulnerable (VU) 
Start Date 01/01/1800 

Local ID:_.... 

Lion 

Family Felidae 
CITES Il 
End Date 19/01/2021 

Doe 4.2 

Copyright. Species360, 2021. All righls reser,e 

Basjc Anima! Information No Locaf Data Pitterences found 
Sex - Contraceptjon 
Birthdate - Age 

Female - .s1i1Yi. 

QágjQ 

Birth Type 
~ 

~From 06/06/2016 To 07/06/2016 Preferred ID 
-4Y7M 13D 

--· ·=Status ---Jàm 
current conectlon 
Clytch t Litter 

Main lnstitution Animal Collection ÇoHectjon Trip 
Enclosure 

Visit Histoiv 
~ 
;;.Ö&Î06i2016 

27/06/2017 

Acguisition -Yendor{Local !P 
, ·sirth!Hätch · · · 

.-.~~; :/I~ .· . . 

lililllilllllll 
Effective Date 

· 1Ö/1Q/2018 
27/06/2017 

~6/2017 
11/10/2016 
06/06~016 

~ 
House Name 
Local ID 

No Permjts found 

Specimen Report I Local ID: 

In In 

fdentjfjer .. 
su . 

.· female 
Female 
un~eiermined 

Alive 

Parent 
Not Hybrid 

· -Leeuwen 

Disposition - RecipienULocal ID 
Ooóation To · .'.. · 

Locat;on ~ 
Active ·.> 
Active 

comments 

+ 

~Qm'!Pateout 
Out but 27/06Ï2017 

Printed: 19/01/2021 11 :56 Page: 16 of 17 
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Specimen Report 

Local ID: 

Lion 

Species360 
GAN 
Panthera leo 
Studbooks EAZA, PAAZA, AZA, 

ZM 
Order Carnîvora 
IUCN Vulnerable (VU) 
Start Date 01/01/1800 

Basic Animal Information 
Sex • Contraceotion Female -
Birthdate. Age ~ 

.Q.r.lain . ----

Family Felidae 
CITES Il 
End Date 19/01/2021 

filJ1Yi 
Preferred IP 
~ Parent 

Doe 4.2 

Copyright. Species360, 2021. AU rights rese,ve 

No Local Data Differences Found 

Bjrth Type 
filri 

Captive Birth/t:latch Hybrid Status 
Qam 

Current CoUeçtlon Main lnstitution Animal Collection CoHeçtjon Trip 
~ 

Clytçh ' Ljtter Enclosure --Le·euwen 

Yisit Histoiy 
Qale...ln Acaujsjtjon • Vendor/Local IP fbx ~ Reported By 
<ii!ûl?RîQ ;)\ -/~1-l~fö!ilfi~t'çij;?:·c.;-f'.fttt~t\?~J.::·t ~.-c-.fr·t~ ~tJiff;t. . . . 

ldentifiers 
Effectjve Date ~ ldentmer . · Location Sta1.Y.i Comments · 

~<p~J.1J.&:d~gz-~;;2:i:\f'o§IJ9'~;"1;::> :••' - "§t. :'.'"?17'::'.~ ,;'.F,:·, ~'.;;.f }; ·, -~ètfif>?: ~::'~[?. ' '3:'~s>Y)J·.~·-L?. •,~;,;-; ,, ''.'_ > :;·(,.i·{::t\:i:itf; ·.'_'. 
05/01/2021 Transponder ~ Shoulder / Left ln-Use .. . . . 

Sex Information 

No Permjts found 

S,u 
F~jnale •. 

Specimen Report ILocal lD---

Printed: 19/01/2021 11:56 

Species360 ZIMS version 280 - Page: 5 of 17 



Specimen Report 

Local ID: 

Lion 

Species360 
GAN 
Panttiera leo 
Studbooks EAZA, PAAZA. AZA. 

l,AA 
Order Carnivora 
IUCN Vulnerable (VU) 
Start Date 01 /01 /1800 

Basic Animal Information 
Se,c · Contraception Female • 
Bjrthdate • Age 03/11/2020 • 0Y,2M, 160 

Qriam 11!1!111111 

Family Felidae 
CITES Il 
End Date 19/01/2021 

~ 
Preterred 10 
Bming 

...... 
Parent 

Doe 4.2-

Copyright, Species360, 2Ö21. Al righls rese,ve 

, 

No Local Data Pifferences Found 

. :;:rvoe ~ ~ri~Status 

Current ÇoUection Main lnstitution Animal Collection Colleçtion Trjp 

Not Hybrid ---cfutçh , Utter EncJosyre 

Sex lhformation 

--~'i)~,,:~i1~1(2~20 \.~'.' 
No Permjts Found 

Specimen Report 

Species360 ZIMS version 280 

~ .. ,, 
, . ·,,·:., ~JJmale 

1508_Leeuwen 
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Sp~imen Report 0 
. LocaflD:_... Species360 

GAN 
Panthera leo 
Studbooks . PAAZA, AZA. ZAA 
Order Carnivora 
IUCN Vufnerat,je (VU) 
'Start Data Jan 01 , 1800 

Lion 

Famlfy, 
CITES 
End Date 

11 · 
Felidae 

Jun 20. 2017 

Basic: Animaf fntprmatfon No LQc;af .Data Pltfeceoses Foynd 
Sc1 "co,;tpçftPtioo -Femete·- ~ A~ve 
BirthdW "A9t -FromJun 06, 2016·To Jun 07, Praftrn:dfP . 

Patent !:ldalD 
.lllab.IXa9 
~ 

iiii 8llón9 
._.._. =rfdSlllY• 

cummi Ç9'ftçtiqn Main tnstJtution AnJmaf eoMec:tton ÇgHWisn Yde ·----CI\AAb 1bblu ~ ~VANNAlion 

Yiiit H;storv 
J2lla.iD. 6S9uflhlon -Yttodoatpçal tp 
~Jun 06, 2016 BittMiatch 

PIIPPlitión. RecioHrotJLocal m ebi .Qml 1211t..QYS 

lllm!tlllm 
Eff•sUYP PR· 
Oct,1 1. 2016 
Jol 03. 21116 
Jun 06, 2016' 
Jun 06, 2016 

.11111 
Oct11, 2016 
.J\Jn06, .2016 

Ilta 
House Nama 
Transponder 
HouseNumber 
Loca!ID 

i--
hl 
Female 
Undetermined 

~ 
Aclive 
ln-lJse· 
Active 
Adive ' · 

kllllllDAtlll 

"-""' s:= b••---.. ~-·-== .::: 
% ·emwm Knqwn · Tt Mmt Cfflail Juonomfç fnc2011st,adn 

No 

Rud09 lntmrnitf9o · 
Stm.l2llt Emll2Dl 
Jun06, 2016 

. Prinled: Jun 20, 2017 09:09 

Species360 ZIMS velsion 2.25.5 · 

Budog ~ 
Pa,~nt 

~ 

~ 

No ldantiffad AhctltCtCS 

Page: 1 of 3 

0 
Species360 
GAN 

Specimen Report 
.LocallD:----

Panthera leo Llon 
Studbooks PAAZ,A. AZA. ZAA 
Order · Carnivora FamiJy Felldae 
IUCN Vulnerable (VU) CITES Il 
Start Date Jan 01 , 1800 End Date Jun 20, 2017 

.Buiç Animal lntmpation 
se, • Contrac·ee!ion 
Blnbrta,, .. Aac 

·Female• ~ 
~From Jûn 06, 2016 To Jun 07, Prtfer11d IP 
2016- IY,0M,1'O 

Parent 

No Locaf Pata Piffemoca Found 

Qdaln 
lllllb.hRII 
~ 

.,_.s:$bDffi ---Currms Coltcction . 
Qutçb I LJtttr 

Main fnstitution Animai Colec1ion Colktctlon Trfp 
~ SAVANNAUon 

Ylsll Hfstory 
l2l1LJn AC8Vl$itlOO·· YtndOrfL9Slf !P 
~Jun 06, 2016 Birth/Hatcn 

ldm1lflm 

• 
Effeçttv,; Dflt 
Oei 11, 2016 
Jul 03, 2016 
Jun 06, 2016 
Jun 06, 2016 

.a.m 
0d 11; 2016 
Jun 06, 2016 

lll.mr1li. 
Yes 

hllt 
House Name 
Transponder 
Local ID 
House Momber 

liu 
Femal• 
Un<!etermined . 

.$1.ilua 
ActJ~e 
ln-Use 
Actlve 
A<tive 

klllllllWlla 

ÎYPI / PmhllJIUN ~ 
0-,100% Apr 06, 2010 

Slre/100¾ Sep01, 2004 

% Pts:tisfflft Koowo . % Prdlatn Ctltaln ÎIIPOAffllS lns:P:01:fatoocit, 
No 

Rearina lnfonnation 
Bceencd8Y - lltal1J2m ml.PllA 

Jun 06, 2016 
Budog 
Parent 

~ 

flllQllltl!Pllt.Pld 

~ 

~ 

'NP kkottfltsl !:DGt!lt9CI 

SOOcimenRepo11; localt ___ _ --:=======-----:----------------
Printed: Jun ·20, 2017 09:09 - Page: 2of3 
Species360 ZtMS version 2.25,5 



I~I!1~tf tf ;;t!f \·:t2:i(:::· .dt1;?}~\' .. · 0 
·:.- ·:',w::;· •"w'.' ,, :·· ·!<, ,, •• : ' •• Rf<i;A{IN'dî/'!RE@Ti-ltc:EfmFlC'A-TE. 
.;.)}·'

1::1:~<i:6./.\·\ ~.,~•::~·· ., .. -~7~-::.•>;~:.;t:'..,<".;'f .. : ·.',f: ...... ,.1,.'•}~{· .. 

•·:\'.t>} 
'\ " ' . 27-6-2017 

::~ 
.,,: 

·.\.:;i{:/ 

.J 

\ -: ,;;:·~-.<:~}:Jt} 

. :\ ;i;~1fi 

;,;:; 

::{i:.' 

-');_;;\t~~ g att.lrët:>''{>"': 

0 
Specles3SO 
GAN 
Panthera leo 

Specimen Report 

Locall~ 

Studbooks PAA:ZA. AZA, ZAA 
'Order Camlvora 
IUCN Vulne<able (W) 
Start Date Ján 01. 1800 

Lion 

FamRy 
CITES 
End Date 

Bllis Aoknel tntnrmatioo 
Sex • CPM1stndon. 
8lffbd#t • A.Pt 

Q[lgll) 

.llldll.IxRI -~ 
Çua,nt Ç9Psçgk)n 
Çlytçh ( LJntc 

V1sft Histoa 

Female · liWllJ. 
•From J un 06, 2016 To Jun 07. PmtJtaad Il 
2016-1Y.OM,140 

a--i=d$1a!Jp 
Main ln91itution Anima! COllecllon Çptlfclfgp IdP 

~ 

Felidaa 

Jun 20, 2017 

SAVANNAUon 

No Logt Pm Qltt,reocos Fpund 

Qala.10 AeQMfflWoo • YcqdqrJLPGfl IP 
•Jun 06, 2016 BinlllHatch 

rPPIJttoo ·Btslettmflpçfl ~ ~ ~ ~ 

llwlSlflta 
Eftfçtfv, DISC 
Oei 11. 2016 
Jul 03. 2016 . 
Jun 07. 2016 
J,.-,07, 2016 

~ 
Oct 11, 201& 
./Un07,201& 

lxJII 
HOllSe Name 
T ran!IP()llder 
HOU'9eNumber 

· lccal lO 

is 
Female 
Undelemined 

ID.ma ~ ÎYPI ( PcaWriJttv DfdtLDlla 
Yes 

Yes 

Bnrlnq !nfonnaljon 

-

AWUllla 
Jun 07, 2016 

·Ptfnted: Juno20, 2017 09:09' 

Species360 ZIMS verslon 2.25.5 

Badm' 
Parent 

!)am/100% ~ 06, .2010 

Slre/100".4 S.p 01 , 2004 

J11onomfs locooeMencln 
No 

~ 

--

~ 

l.llmllWll1 

Ho kttn!iflod Anmtbla 

Page: 3,ol3 







Report Start ·0a1e 
28/01/2021 

Taxon Report Panthera tlgris altaica 

lndlvldual Amur tlger 

~ ~~;-,,. i,;Aci~~ ~~~~~~~-""""""""""' =====---
~ • ' .: ::. :·· •f~ ~1~.: 

Endang•red (EN) . 

i 
Permit Name 

lndivldual 

Maki/. 
Not ahybr1d 
--Tijgers-1 
'15erent 
·[GAN:-
(GAN: 

Amurtlger 

Printed: 28/01/2021 
Copyright, Species360, 2021. All rights reseived. 

!l!!!!!.!n:! 
Bltth l o..ilon . 

Blrth Dat!{l\ae 
House·Nam• 
bOCIII IO 
Reglonal §!udbool< ! 
Jc!nte20dt! 

Capllve Birth/Hatch 

Endangered (EN) 

Dac4 2 
Report End Date 
28/01 /2021 

. Panihera t lgrls aitalca '1 

fllY. ~Dateout , 

Page 1 of 1 



Species360 -
GAN 

Specimen Report 

Local ID : 

Panthera tigris altaica Amur tiger 
Studbooks EAZA, WAZA, AZA, 

JAZA 
Order Carnivora 
IUCN Er.idangered (EN) 
Start Date 01/01/1800 

Family 
CITES 
End Date 

Basic Animal Information 
sex - Contraceptlon Male - ~ 

Preferred IP 
Reiriwl. 

Blrthdate • Age 
Qci9in 
Birth Type 
Sire 

current conect;on 
Çlutch t Litter 

Spec(inen Report: 

· 1 Il• , M,50 

, • T - ; - ëh 

. ■ . Hybrjd Status 
Dam 

Main lnstitution Animal Collection Collectjon Trip 
Enctosure 

.5ll 
-, ~~ÎÉi \".·' ... 
Male 

llocal l-

Felidae 

19/01/2021 

Alive 

~ 
Not Hybrid 

11111-Tîjgers-1 

· Printèd: 19/01/2021 11 :56 

Species360 ZIMS version 280 -

Doe 4.2 

Copyright. Species360. 2021. All rights reserve 

No Local Data Pifferences Found 

Page: 9 of 17 



Species360 
GAN 

Specimen Report 

LocallD :--

Doe 4.2 

Panthera tigris altaica Amur tiger 
Studbooks EAZA, WAZA, AZA, 

JP-2.A 
Order Carnivora 
IUCN Endangered (EN) 
Start Date 01/01/1800 

Basic Anima! Information 
Sex· Contraceptlon Female - 5t.îûlä 

Family 
CITES 
End Date 

Bjrthdate-Age ~ 11Y,10M,17D Preferred tD 
Origin -- B.eariD9 
Blrth Type ~ Hvbrid Status 
Sire -----) Qam 
Current CoUeçtion Main lnstitution Animal Collection Conection Trjp 
c tutch , Litter Enclosure 

Ylsit History 
12mJ!l 
02/Ó312009 
25/10/2010 

Felidae 

19/01/2021 

Alive 

Parent 
Not Hybrid 

--Tijgers-1 

'Lóan Out To 

1 • 1 · t 1 • •1., 

Copyrighl Spec:ies360. 2021. All riQhls resetVe 

No Local Data Pifferences Found 

~ .Qwrt Date out 
out - · ·~p11012011L: .. 

EffecUve Date Ixz tdentifler Locauon ~ 
,,., ,.· Aètive 

Çomments 
. 2,~ 1g12010 . .Local ID_ _ _

5
_-.
3
•
7
,
0 

Sex Information 

Specinen Report 

07/06/2010 

· 05/08/2009 
24/04/2009 

.Pam 
··, 25/10/2010 . 

02/03/2009 

Regional 
Studbook Number 
HOU!Je Na.me 
Transponder 

~ 
·Female 
Female 

IQ Authorjty 
•. · .. · EU Cértiftc~te stàd----flTES-
. . , Vol~ .· 

f LocallD---

Printed: 19/01/2021 11:56 

Species360 ZIMS version 280 

Active 

•• ~- Actlve 
ln-Use 

Assigned 
25/0t/2010 

,. 
Legacy Slocation: EAZ.A . 
Legacy Comment: 

~ 
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Report Start Date 
·28/01/2021 

lndivldual 

Not ahybrid 
a RodePanda . 
(Undetermined 
(Undetermlned. 

Printed: 28/0112021 
· Copy~ht. Species360, 2021 .. All rights reserved. 

Taxon Report Ailurus fulgens 

Bjrth Locado,, 
Sirih Date/Age 
Hoû•eName 
Loc11)p 
Reglon,I Studboo)< t 
, Tran~eondor 

llocallD: -

Endangered (EN) 

( 
. Report End Date 

28/01/2021 
*"•c1■a 
36e 

· Ailurus fulgens fulgèns. 

f!!ï~~ 

Page 1 of 1 



Specimen Report 

Species360 
GAN 

Local ID 

Ailurus fulgens fulgens 
Studbooks EAZ.A, WAZA, AZA, 

ZAA,JAZA 
Order Carnivora 
IUCN Endangered (EN) 
Start Date 01/01/1800 

Red panda 

Family 
CITES 
End Date 

Basic Anjmal Information 
Sex - Contraceptjon Male • Status 

Preferred IP 
B.eaJ:ing 

Birthdate · Age 06/06/2014 • 6Y,7M, 13D 
.Qdg!Jl 

Birth Type 
fil!:! 

Captive Birth/Hatch 
Undelermined 

Hybrid Status 
Qi!ll 

Current Conection Main lnstitution Anima! Collection CoHeçtion Trip 
Clutch / Litter Encfosure 

Visit History 
Qa1un 
06/06/2014 
22/04/2015 

09/04/2017 

s 

Acgulsttlon • Yendor/Local 10 
· -~!rthli-laich '·_,.,,,.,<·,, :,;-·,, ·, 

12m. 
09/04~917 
22/04/2015 
:of3{QS~oj~ 

endor: 

In 

.s.u 
·Male 
Male 

i.-fvtale .· 

Ailuridae 

19/01/2021 

Not Hybrid 
Undetermined 

-RodePanda 

'Lease'T. 
·-8~ider) 

filallä 
Àctivè 
Active 

Active 
ln-Use 

Doe 4.2 

-
Copyright: Spe<:ies360. 2021. AR rights reserve 

No Local Data Differences found 

Comments 

il2 A uthor;tv 
'.. r Ei.J-ë~itjfi~~M 1:,an:a~~is:~.óriifz(Candrai~anf .· 

Assjgned _ .. ~-'~.--.• •.~\!~_. ;. , ·\ 1211.112p 1f 

Specimen Report 

Printed: 19/01/2021 11 :56 

Species360 ZIMS version 280 
Page: 12 of 17 



Species360 
GAN 
Ailurus fulgens fulgens 

Specimen Report 

Local ID: 

Red panda 
Studbooks EAZ.A, WAZ.A, AZA, 

ZAA. JAZ.A 
Order Carnivora 
IUCN Endangered (EN) 
Start Date 01/01/1800 

Basjc Animal Information 
Sex - Contraceptjon Female -

.QáSlin 

Family 
CITES 
End Date 

Ailuridae 

19/01/2021 

Doe 4.2 

-
Copyright Species360, 2021. Al rights reserve 

No Local Data Differences Found 

Bjrthdate - Age ..... 

Birth Type apttve ut atch 

Preferred ID 
Rearinq 
·Hybdd Status 
Dam 

curreni conect;on 
Clutch , Litter 

Main lnstitution Anima! Collection CoHeçtjon Trjp ----
Yisit History 
Qm.in 
19/0612017. 

09/11/2018 

Effectjve Date 
10/11/2018 
09/11/2018 
01/09/2Óf7,. 

Qm 
·osn 112018 
01/09/2017 
19/06/2017 

Ençlosure 

- ~ -
. HQUs~ !"aml:! · 

Local ID 
. ~Transpon·~er : 

' Female 
Female 
Undetermined 

-RodePanda 

Comments . . •;' 

comments 

Ass;gned 
12/09/2017 , // ,,:;· 

~ 
:-; \ ·-· 
., , 

Specimen Report I Local ID:~--------

Printed: 19/01/2021 11:56 Page: 1 of 17 
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Dac4 2 
Report Start Date 
28/01/2021 

Taxon Report Rhinoceros unlcornis Report End Date 
28/01/2021 

ln!l lvldual One-homed rhlnoceroe 

Date In Acqulsltfon • Vendoflloçal ID 

~~'{~,~~· ,,. ·, ' ', .~ ,;;1;~~=- """""""' 
n 1 7 ·•·.•:.'. · .'kiFrcim . ~ _\ I'! ! ·. 

. : .. ·~ 

BwthType 
81nh Locatton 
Blrth Date/Age 
Loc.110 

Vulnerable (VU) Rhlnoceros unlcornls 
1 

te 1 

IIOOJt.. •• 1 ~-- - -------··_.'.":". ''?/ .·. 

.-.. i 

1 Local ID:;-

lndlvldual One-horned rhlnoceros 

~ Açau1s· · - o f!lï 

~ h~"i-, .~~- ~:. ~~~f\?-~ .;; _. 

r1 2/2017 . ,: · ~ • • · · •:. n · 

traceptton Male/• 

~=-""'"'u~• Notahybrld 
--Neushoorn 

Prlnted: 28/01/2021 
Copyrtghl Species360, 2021. All rights resented. 

§i!!!l.IXI!! 
Blrtl) Locatton 
Blnh t>aie/AS! 
LooallD 

Vulnérable (VU) Rhlnoceros unicornls 

• fl:!)'.Qi!m~ 

R ~ cij;.~®,~_..Hil [ 
---~~------'----· .• : : . - .. -:·:· ·: .· ' · .... ::_:...-,.:/·< 
• • ,. : l l J■ . , 1 

, , • •.U•'7 ... l'llt l,',llil~• 

Page 1 of 1 



Species360 
GAN 
Rhinoceros unicomis 

Specimen Report 

LocallD-

One-homed rhinoceros 
Studbooks EAZA, WAZA, AZA, 

JAZA 
Order Perissodactyla 
IUCN Vulnerable (VU) 
Start Date 01/01/1800 

Family 
CITES 
End Date 

Rhinocerotidae 

26/01 /2021 

Doe 4.2 

Copyright, Species360. 202_1. Al rights reserve 

Basic Anjmal lotormatjon No Local Data Pitterences Found 
sex · Contraceotlon Male - ~ 
Birthdate-Aae - Pi:eferred IP 
Q!l.9.!n Bmin9 
Bfrtb Type Hybrid Status 
~ J2im 

Current CoHeçtjon · Main lnstitution Animal Collection ÇoUectjon Trjp 
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Postbus 40225 
8004 DE ZWOLLE 

16 februari 2021 

Betreft: Vervanging EU certificaten 

Geachte L.S., 

Hierbij een aanvraag om de EU-certificaten met nummers 

Doe 4.3 

te vervangen. Op de genoemde certificaten zijn 
wijzigingen met (onuitwisbare) inkt aangebracht. Zoals o.a. aangegeven in de CITES
nieuwsbrief van februari 2021 , is dit niet toegestaan. 

In overeenstemming met de voorwaarden worden de ongeldige certificaten naar het 
volgende adres verzonden: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Postbus 40225 
8004 DE Zwolle 

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 
contact met mij opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. 

Met vriendelijke groet, 



From:
To:
Subject: RE: Dierentuincontrole 26-01-2021
Date: zondag 31 januari 2021 10:47:08
Attachments: image001.jpg

image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
2019 Veiligheidsprotocol - KLZ en Reptielen.pdf
2019 Veiligheidsprotocol - Roofdieren.pdf
2019 Veiligheidsprotocol - Sluitdienst.pdf
2019 Veiligheidsprotocol - Vogels.pdf
20191108 Registratieformulier EHBO v_0.9.pdf
20200125 Risicoanalyse  v_1.0.pdf
20201123 Controle dierverblijf leeg.pdf
Bedrijfsnoodplan .pdf
Inwerklijst chimpansees.pdf
Krab en bijt incidenten 1-1-2020 tot 25-1-2021.pdf
Protocol Bijt en krabwonden 2019-04-18.pdf
Protocol Bijt en krabwonden  2019-04-18.pdf
Scenariokaart - 202 Demonstratie V_0.2.pdf
Stroomschema Ontsnapt dier v_1.0.pdf
2019 Veiligheidsprotocol - Apen.pdf
2019 Veiligheidsprotocol - Giftige dieren.pdf
2019 Veiligheidsprotocol - Hoefdieren.pdf

Goedemorgen ,
 

Hierbij het 2e gedeelte van de gevraagde documenten.
 
Met vriendelijke groet,

Curator
Dierverzorging

 is tijdelijk gesloten. Houd onze website in de gaten voor de
actuele informatie.

Deze e-mail en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het gebruik door derden of
het verstrekken aan derden van deze informatie dan wel kopiëren van deze informatie is niet toegestaan.  sluit iedere
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Is het bericht niet voor u bestemd, wilt u ons dat dan laten weten en het
bericht van uw computer verwijderen? Lees ook ons privacystatement .

P  Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt.
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Van:  
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 14:45
Aan:  
Onderwerp: RE: Dierentuincontrole 26-01-2021
 
Goedemiddag ,
 
De mail is in goede orde ontvangen en wat ik te horen heb gekregen van onze ICT afdeling is dit een voldoende
veilige manier om het gevraagde digitaal te verzenden.
Voor het overzicht zal ik het opknippen per onderwerp en in diverse separate mails opsturen.
 
Met vriendelijke groet,

Curator
Dierverzorging

 is tijdelijk gesloten. Houd onze website in de gaten voor de
actuele informatie.

Deze e-mail en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het gebruik door derden of
het verstrekken aan derden van deze informatie dan wel kopiëren van deze informatie is niet toegestaan.  sluit iedere
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Is het bericht niet voor u bestemd, wilt u ons dat dan laten weten en het
bericht van uw computer verwijderen? Lees ook ons privacystatement .

P  Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt.

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 09:07
Aan: 
Onderwerp: Dierentuincontrole 26-01-2021
 
Goedendag heer 
 
Zoals gisteren toegezegd hierbij een mailtje van mij, zodat u weet dat u het juiste mailadres heeft om de afgesproken
documenten naar toe te mailen.
 
Voor 18-02-2021, 11.00 uur hebben wij een volgende afspraak.
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Met vriendelijke groeten,
 

Inspecteur natuurbescherming
Team Natuur NVWA
……………………………………………………………
Directie Handhaven, Divisie Inspectie
Afdeling Plant, Vis, EU en Natuur
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
……………………………………………………………
T 06

@nvwa.nl
 
Internet: http://www.nvwa.nl
 

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Doc 4.4.1
Veiligheidsprotocol KLZ en Reptielen 

Laatste w ijziging op: 28 oktober 2019 Versie: 1.2 

Algemeen 

Dit protocol is van toepassing op de medewerkers van de afdeling KLZ en Reptielen binnen 

. Naast de veiligheidsrichtlijnen 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 
voldoende hebben laten aftekenen door de team leider Dierverzorging mogen zelfstandig 
de ronde werken. 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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Doc 4.4.1
Veiligheidsprotocol KLZ en Reptielen 

Laatste w ijziging op: 28 oktober 2019 Vers ie: 1.2 

Aziatische kleinklauwotter 
Gevaren: bijten 

Voor het veilig werken met Aziatische kleinklauwotters zijn de volgende veiligheidsricht lijnen van 

belang: 

• Dit verblijf mag met uitzondering samen met de dieren worden betreden. 

• Verzorg de Aziat ische kleinklauwotters conform het zogenaamde 'protected contact 
systeem' . Wanneer werkzaamheden worden verricht in binnen- of buit enverblijf 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 noodsit uaties. 

• Hanteer de kleinklauw otters niet . Voor het vangen van de otters is een net nodig of met 
een drijfschot een kennel in laten lopen. 

• Stagiaires voeren enkel onder strikte voorwaarden dierhandelingen uit. 
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Doc 4.4.1

Veiligheidsprotocol KLZ en Reptielen 
Laatste w ijziging op: 28 oktober 2019 Vers ie: 1.2 

Boa constrictor 
Gevaren: bijten, slaan met kop en staart, snelheid en w urgen 

Voor het veilig werken met boa constrictors zijn de vo lgende veiligheidsrichtlijnen van belang: 

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

• Voeren, hanteren en verplaatsen van de boa's wordt met minimaal t wee dierverzorgers 
gedaan, waarvan minimaal één bevoegd reptielenverzorger. 

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

• Verras de boa's niet. Laat bij binnenkomst weten dat je er bent door bijvoorbeeld een 
t ikje met een bezem. 

• De boa's worden gescheiden gevoerd . 

• Stagiaires verrichten geen w erkzaamheden of dierhandelingen uit. 
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Doc 4.4.1
Veiligheidsprotocol KLZ en Reptielen 

Laatste w ijziging op: 28 oktober 2019 Vers ie: 1.2 

Breedvoorhoofdkrokodil 
Gevaren: bijten, slaan met kop en staart 

Voor het veilig werken met breedvoorhoofdkrokodillen zijn de volgende veiligheidsrichtlijnen van 

belang: 

• Neem altijd een schrobber mee het verblijf in voor noodsituaties. 

• 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. 

• Als een andere dierverzorger of medewerker werkzaamheden moet uit voeren in het 
verblijf van de breedvoorhoofdkrokodillen, wordt er eerst overlegt met de eerste 
medewerker of teamleider Dierverzorging en is er altijd een bevoegd reptielenverzorger 

aanwezig. 

• Hanteren en verplaatsen van de krokodillen wordt alleen in overleg met de teamleider 
Dierverzorging en met minimaal t wee dierverzorgers gedaan, waarvan minimaal één 

bevoegd reptielenverzorger. 

• Stagiaires verrichten geen w erkzaamheden of dierhandelingen uit. 

Bij noodsituaties met krokodil: 

Gegrepen door krokodil: 

• Druk noodknop in 

• Houd je slap waar je bent gebeten (voorkomen meer bijtkracht of dood schudden) 

• Schutter en dierenarts erbij 
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Veiligheidsprotocol KLZ en Reptielen 

Laatste w ijziging op: 28 oktober 2019 Versie: 1.2 

Gilamonster 
Gevaren: gift ige beet met mogelijk allergische reactie 

Voor het veilig werken met gilamonsters zijn de volgende vei ligheidsrichtlijnen van belang: 

• Dierverzorgers die dierhandelingen uitvoeren hebben altijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsit uaties. 

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

• Hanteren van de gi lamonsters wordt alleen in overleg met de teamleider Dierverzorging 
en met minimaal twee dierverzorgers gedaan, waarvan minimaal één bevoegd 

reptielenverzorger. 

• Voeren van de gilamonsters wordt alleen door een bevoegd reptielenverzorger gedaan 
en er dient alt ijd iemand op de hoogte worden gesteld. 

• Bij een beet volgt de procedure 'Gilamonsterbeet' . Meld een beet alt ijd bij de 
dagverantwoordelijke Dierverzorging. De procedure is te vinden op de binnenkant van de 
keukendeur in het Honderdduizend Dierenhuis. 

• Vul altijd een krab- en bijtformulier in na een beet en lever deze in bij de 
dagverantwoordelijke Dierverzorging. 

• Als een andere dierverzorger of medewerker werkzaamheden moet uitvoeren in het 
verblijf van de gilamonsters, wordt er eerst overlegt met de eerste medewerker of 
teamleider Dierverzorging en is er altijd een bevoegd reptielenverzorger aanwezig. 

• Tijdens het werken met de dieren wordt publiek op gepaste afstand gehouden, 
eventueel met afzet paa ltjes. De deuren naar dienstruimten dienen op slot te zijn als in 
die ruimte een dier wordt gehanteerd. 

• Het verblijf dient altijd met een sleutel afgesloten te kunnen worden, ook t ijdelijke 
verblijven achter de schermen. 

• Stagiaires verrichten geen werkzaamheden of dierhandelingen uit. 

Bij noodsituaties met gilamonster: 

Gebeten door gilamonster: 

• Probeer gilamonster los te krijgen door achter de kop vast te pakken 

• Lukt dit niet? Druk noodknop in 

• Zet gilamonster neer en sluit verblijf af 

• Druk noodknop in / meld bij dagverantwoordelijke OV 

• Houd je rustig 

Pagina 6 van 14 



Doc 4.4.1
Veiligheidsprotocol KLZ en Reptielen 

Laatste w ijziging op: 28 oktober 2019 Versie: 1.2 

• Ambulance w ordt gewaarschuwd 
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Doc 4.4.1
Veiligheidsprotocol KLZ en Reptielen 

Laatste w ijziging op: 28 oktober 2019 Versie: 1.2 

Keizerschorpioen 
Gevaren: gift ige beet met mogelijk allergische reactie 

Voor het veilig werken met keizerschorpioenen zijn de vo lgende veiligheidsrichtlijnen van belang: 

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

• Verplaatsen van de dieren gebeurt alt ijd in een bakje dat afgesloten kan worden. De 
dieren zo min mogelijk met de hand oppakken. 

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

• Bij een steek koel je de wond. De beet meld je bij de eerste medewerker, is deze niet 
aanwezig dan bij de dagverantwoordelijke Dierverzorging. Daarna de plek van de beet 
goed in de gaten houden door eventueel te markeren en afhankelijk daarvan act ie 

ondernemen. Bij afwijkende symptomen of t wijfel altijd contact opnemen met de EHBO. 

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

• Stagiaires voeren enkel onder begeleiding dierhandelingen uit. 
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Veiligheidsprotocol KLZ en Reptielen 

Laatste w ijziging op: 28 oktober 2019 Vers ie: 1.2 

Kleine plompe lori 
Gevaren: gift ige beet met mogelijk allergische reactie 

Voor het veilig werken met kleine plompe lori's zijn de volgende veiligheidsrichtlijnen van belang: 

• Dierverzorgers die dierhandelingen uitvoeren hebben altijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsit uaties. 

• Een beet altijd melden bij de eerste medewerker, is deze niet aanwezig dan bij de 
dagverantwoordelijke Dierverzorging. De wond moet goed worden gespoeld met lauw 

water, gedesinfecteerd en gedurende 72 uur na de beet regelmatig worden 
gecontroleerd voor eventuele infecties. De gebeten persoon moet gevaccineerd zijn 
tegen Tetanus. Bij afwijkende symptomen of twijfel alt ijd contact opnemen met de 

EHBO. 

• Vul altijd een krab- en bijtformulier in na een beet en lever deze in bij de 
dagverantwoordelijke Dierverzorging. 

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

• Stagiaires voeren enkel onder begeleiding dierhandelingen uit. 

Bij noodsituaties met kleine plompe lori: 

Gebeten door kleine plompe lori : 

• Probeer kleine plompe lori los te krijgen 

• Meld bij dagverantwoordelijke OV 

• Houd je rustig 

• Spoel wond met lauw water 

• Tw ijfel? Schakel EHBO in 
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Veiligheidsprotocol KLZ en Reptielen 

Laatste w ijziging op: 28 oktober 2019 Versie: 1.2 

Indische stekelvarken 
Gevaren: steken met stekels 

Voor het veilig werken met Indische stekelvarkens zijn de volgende veiligheidsrichtlijnen van belang: 

• Dit verblijf mag met uitzondering worden betreden met de dieren in dezelfde ruimte. 

• Verzorg de stekelvarkens 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. 

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

• Zorg dat je altijd goed oppast voor de stekels van deze dieren. 

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

• Hanteer niet de stekelvarkens. Voor het vangen van de dieren is een net nodig of met 
een drijfschot een kennel in laten lopen. 

• Aflezen van de chip met een chipreader op een stok. Chip van de dieren zit bij de neus. 

• Stagiaires voeren enkel onder begeleiding dierhandelingen uit. 
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Laatste w ijziging op: 28 oktober 2019 Vers ie: 1.2 

Rode panda 
Gevaren: bijten en krabben 

Voor het veilig werken met rode panda's zijn de volgende veiligheidsrichtlijnen van belang: 

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

• Dit verblijf mag worden betreden. Blijf waar mogelijk op afstand van de dieren. Wees 
rustig in het verblijf . 

• Het vangen van de rode panda gebeurt alt ijd met een vangnet en vanghandschoenen. 
Meld dit alt ijd bij de dagverantwoordelijke Dierverzorging. 

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

• Stagiaires voeren enkel onder begeleiding dierhandelingen uit. 
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Stokstaartjes en vosmangoesten 
Gevaren: bijten en krabben 

Voor het veilig werken met de stokstaartjes en vosmangoesten zijn de vo lgende veiligheidsrichtlijnen 

van belang: 

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

• Het hanteren van de stokstaartjes en vosmangoesten gebeurt alt ijd met 
vanghandschoenen. Meld dit alt ijd bij de dagverantw oordelijke Dierverzorging. 

• Het vangen van stokstaart jes en vosmangoesten gebeurt alt ijd met een net. Als het dier 
is gevangen, wordt de kop als eerste gefixeerd . Zorg dat je een stoffer bij de hand hebt 
om de dieren in het vangnet alvast te fixeren. 

• Houd alt ij d goed in de gaten waar de dieren zich bev inden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 
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Vogelspin 
Gevaren: brandharen en gift ige beet 

Voor het veilig werken met vogelspinnen zijn de volgende veiligheidsrichtlijnen van belang: 

• Verplaatsen van de dieren gebeurt alt ijd in een bakje dat afgesloten kan worden. Nooit 
de dieren met de hand oppakken. Uitzondering op deze richtlijn is het Koele Knuffel
programma. 

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

• Mochten brandharen op je hand zitten, blaas het er van af (niet in iemands richting) en 
w as daarna direct je handen. 

• Bij een beet koel je de wond. De beet meld je bij de eerste medewerker, is deze niet 
aanwezig dan bij de dagverantwoordelijke Dierverzorging. Daarna de plek van de beet 
goed in de gaten houden door eventueel te markeren en afhankelijk daarvan actie 

ondernemen. Bij afwijkende symptomen of t wijfel altijd contact opnemen met de EHBO. 

• Vul altijd een krab- en bijtformulier in na een beet en lever deze in bij de 
dagverantwoordelijke Dierverzorging. 

• Houd alt ijd goed in de gaten wat voor gedrag er wordt vertoond. 

• Stagiaires voeren enkel onder begeleiding dierhandelingen uit. 
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Witkeelvaraan 
Gevaren: bijten en slaan met staart 

Voor het veilig werken met wit keelvaranen zijn de volgende veiligheidsrichtlijnen van belang: 

• 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 wat voor gedrag er wordt vertoond. 
• Stagiaires voeren enkel onder begeleiding dierhandelingen uit. 
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Algemeen 

Dit protocol is van toepassing op de medewerkers van de afdeling Roofdieren 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 Roofdieren-inwerklijst voldoende hebben laten aftekenen door 
de team leider Dierverzorging mogen zelfstandig op de afdeling werken. Als dit niet het 
geval is wordt er alt ijd onder toezicht of na overleg met een ervaren dierverzorger 
w erkzaamheden uitgevoerd tenzij anders aangegeven in de vei ligheidsrichtl ijnen 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. 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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Veiligheidsprotocol Roofdieren 

Laatste w ijziging op: 14 oktober 2019 Versie: 1.1 

Beren en hyena's 
Gevaren: bijten, klauwen en krabben 

Voor het veilig werken met beren en hyena's zijn de volgende richtlijnen van belang: 

• Ga nooit bij de beren of hyena's in het verblijf. 

• Verzorg de beren en hyena's 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 uitvoeren hebben altijd een portofoon bij zich als 
persoonlijk alarmsysteem. Op de portofoon zit een noodknop voor noodsituaties. 

• Hang 'Pas op'-bordjes op als waarschuwing dat er een roofdier achter de deur kan 
bevinden. 

• Plaats een zegel op de ogen van de deur naar het buitenverblijf wanneer het 
desbetreffende dier niet binnenkomt. Deze zegel wordt meteen toegepast wanneer een 
dier niet binnenkomt en de dierverzorgers doorgaan met een andere handeling. De zegel 
wordt pas weggehaald wanneer het dier toch naar binnen is gekomen of wanneer de 

situatie weer normaal is. 

• Zet altijd voordat je de buitenverblijven betreed de zwaailamp aan zodat het bekend is 
dat er iemand in de buitenverblijven aanwezig is. Degene die de zwaai lamp aan heeft 
gezet is ook de persoon die deze weer uitzet. Dit doe je pas nadat alle buitenverblijven 
goed zijn afgesloten en de dieren naar buiten gelaten kunnen worden. 

• Controleer altijd of de schuiven goed vergrendeld en/of afgesloten zijn tijdens of na het 
naar buiten laten van de dieren. 

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

• 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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Siberische tijgers en leeuwen 
Gevaren: bijten, klauwen en krabben 

Voor het veilig werken met Siberische t ijgers en leeuwen zijn de vo lgende richtl ijnen van belang: 

• Ga nooit bij de Siberische t ijgers of leeuwen in het verblijf. 

• Verzorg de Siberische t ijgers en leeuw en conform het zogenaamde 'protected contact 
systeem' . Wanneer werkzaamheden worden verricht in binnen- of buitenverblijf wordt 
altijd gewerkt met een goed afgesloten schuif/ deur tussen het dier en de dierverzorger. 

• Werk alt ijd met t wee ervaren roofdierverzorgers. 

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

• Hang 'Pas op'-bordjes op als w aarschuwing dat er een roofdier achter de deur kan 
bevinden. 

• Controleer voordat je aan het werk gaat alt ijd het schuifbord. 

• Tijdens het schuiven en het binnen- en buitensluiten van deze dieren wordt er alleen 
gepraat over deze werkzaamheden. Overige zaken worden pas weer besproken als de 
w erkzaamheden zijn afgerond. 

• Op de grond van het binnenverblijf staat een witte lijn. Iedereen dient achter deze lijn te 
blijven als er een dier binnen is. Alleen de dierverzorger die dierhandeling uit voert mag 
over de lijn. 

• Vlees onder de traliedeur door wordt alleen aangereikt door de metalen stok. Dit mag 
niet met je schoen of op een andere manier. 

• Het hanteren van de schuiven wordt gedaan door één dierverzorger. De t weede persoon 
controleert en legt eventueel het voer in de verblij ven. 

• Voordat je een buitenverblijf binnen gaat, sluit je eerst de deur r ichting de binnenverblijf 
af met het extra slot. De sleutel kan je vinden in het binnenverblijf in een sleutelkluisje. 
De sleutel van het binnenverblijf houd je bij je tot iedereen weer uit het buitenverblijf is. 
Bij nood hangt er een kastje met een reservesleutel naast de deur van het binnenverblijf. 

• Pas alt ijd zo snel mogelijk het schuifbord aan naar de actuele situatie. 

• Controleer alt ijd of de schuiven goed vergrendeld en/ of afgesloten zijn t ij dens of na het 
naar buiten laten van de dieren. 

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

• Houd alt ij d 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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Bij noodsituaties met tijgers of leeuwen: 

Vastgegrepen door t ijger of leeuw door tra lies : 

• Noodknop indrukken 

• Emmer tegen tra lies gooien 

• Waterslang erop 

• Lawaai maken 

• Voerstok porren 

Tijger of leeuw in de gang: 

• Noodknop indrukken 

• Schutter en dierenarts erbij 

• Rekening houden met opspringen tegen ramen 

Met t ijger of leeuw in verblijf: 

• Rustig blijven 

• Niet rennen, maar achteruit w eglopen 

• Geen oogcontact maken 

• Tw eede persoon blijft bij deur en houd contact 
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Wolven 
Gevaren: bijten, klauwen en krabben 

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

• Ga nooit bij de wolven in het verblijf. 

• Verzorg de wolven 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. 

• Controleer alt ijd of de schuiven goed vergrendeld en/ of afgesloten zijn tijdens of na het 
naar buiten laten van de dieren. 

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

• 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. 



Doc 4.4.3

Veiligheidsprotocol 
Sluitdienst 
Organisatie: 
Adres: 

Versie datum: 



Doe 4.4.3 

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

Inhoud 

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

Algazelle ... ..... .... .... ............ ..... .... .... .......... ... .... .... .... .......... ... .... .... .... ........ ..... ........ ............ ..... .... ........ . 3 

Bei sa oryx ...... .... .... ............ ..... .... .... .......... ... .... .... .... .......... ... .... .... .... ...... ... .... ........ ............ ..... .... ........ . 4 

Giraffe ............ .... ..................... ..................... .... ..................... .... ..................... ......................... ............. 5 

Grévy zebra .... .... .... ............ ..... ........ .......... ... .... .... .... .......... ... .... .... .... ........ ..... ........ ............ ..... ............ . 6 

Indische neushoorn ........... ..... .... .............. ... .... .................. ... .................... ..... .................... ..... ............. 7 

Laponderapen, mantelbavianen en siamangs .. .. .. .. .. .......................................................................... 8 

Siberische t ijgers en leeuwen ........... ......................... ......................... ....................... ..................... ..... 9 

Pagina 1 van 9 



Doe 4.4.3 

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

Algemeen 

Naast het algemene veil igheidsprotocol zijn de volgende punten van belang tijdens de sluitdienst: 

• Neem allebei alt ijd een portofoon en telefoon mee. 

• De Dagverantwoordelijke Dierverzorging stelt de Gastenservice op de hoogte wie er 
sluitdienst heeft en op w elk telefoonnummer zij bereikbaar zijn. 

• Aan het einde van de sluitdienst meld je je af bij de Dagverantwoordelijke Dierverzorging en 
geef je eventuele bijzonderheden door. 
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Veiligheidsprotocol Sluitdienst 
Laatste w ijziging op: 14 oktober 2019 Versie: 1.0 

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. 

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bevinden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 
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Beisa oryx 
Gevaren: trappen en hoorns 

Voor het veilig werken met Beisa oryxen zijn de vo lgende richtl ijnen 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. 

• 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. 
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Veiligheidsprotocol Sluitdienst 
Laatste w ijziging op: 14 oktober 2019 Versie: 1.0 

Giraffe 
Gevaren: trappen en slaan met nek 

Voor het veilig werken met giraffen zijn de volgende richtl ijnen 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. 

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

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

• Houd alt ijd goed in de gaten waar de dieren zich bev inden en wat voor gedrag er wordt 
vertoond. 
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Veiligheidsprotocol Sluitdienst 
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Laponderapen, mantelbavianen en siamangs 
Gevaren: bijten, grijpen en spierkracht 

Voor het veilig werken met laponderapen, mantelbavianen en siamangs zijn de vo lgende 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. 

• 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. 

• 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. 
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Siberische tijgers en leeuwen 
Gevaren: bijten, klauwen en krabben 

Voor het veilig werken met Siberische t ijgers en leeuwen zijn de vo lgende richtl ijnen van belang: 

• Ga nooit bij de Siberische t ijgers of leeuwen in het verblijf. 

• Verzorg de Siberische t ijgers en leeuw en conform het zogenaamde 'protected contact 
systeem' . Wanneer werkzaamheden worden verricht in binnen- of buitenverblijf wordt 
altijd gewerkt met een goed afgesloten schuif/ deur tussen het dier en de dierverzorger. 

• Hang 'Pas op' -bordjes op als w aarschuwing dat er een roofdier achter de deur kan 
bevinden. 

• Controleer voordat je aan het werk gaat alt ijd het schuifbord. 

• Tijdens het schuiven en het binnen- en buitensluiten van deze dieren wordt er alleen 
gepraat over deze werkzaamheden. Overige zaken worden pas weer besproken als de 
w erkzaamheden zijn afgerond. 

• Op de grond van het binnenverblijf staat een witte lijn. Iedereen dient achter deze lijn te 
blijven als er een dier binnen is. Alleen de dierverzorger die dierhandeling uit voert mag 
over de lijn. 

• Vlees onder de traliedeur door wordt alleen aangereikt door de metalen stok. Dit mag 
niet met je schoen of op een andere manier. 

• Het hanteren van de schuiven wordt gedaan door één dierverzorger. De t weede persoon 
controleert en legt eventueel het voer in de verblij ven. 

• Pas alt ijd zo snel mogelijk het schuifbord aan naar de actuele situatie. 

• Controleer alt ijd of de schuiven goed vergrendeld en/ of afgesloten zijn t ij dens of na het 
naar buiten laten van de dieren. 

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

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

Dit protocol is van toepassing op de medewerkers van de afdeling Vogels 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 (Vogels 1 en 2) voldoende hebben 
laten aftekenen door de teamleider Dierverzorging mogen zelfstandig de ronde werken. 
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. 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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Doc 4.4.4
Veiligheidsprotocol Vogels 

Laatste w ijziging op: 14 oktober 2019 Versie: 1.0 

Helm kasuaris 
Gevaren: trappen en pikken 

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

• Ga nooit bij de helmkasuaris in het verblijf. 

• Verzorg de helmkasuarissen 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 het onderdeel helmkasuaris van de ' Inwerklijst Vogels 2' 
volledig is afgetekend, mogen zelfstandig met deze dieren werken. 

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

• 'Pas op' bordjes zitten op de deuren van het verblijf op moment dat het dier 
binnen/ buiten zit. 

• Bij het binnen- of buitensluiten goed controleren of de dieren daadwerkelijk binnen of 
buiten zitten, dit kan door het raam bij de deur of door de kijkgaten. 

• Blijf afstand houden van het hek als de dieren buiten staan. De dieren kunnen nog altijd 
tegen het hek aanspringen of trappen . 

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

• 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. 

Bij noodsituaties: 

Bij kasuaris in het verblijf: 

• Hark of schep bij je om af te weren. 

• Als kasuaris niet reageert stil houden. 

• Als kasuaris w el reageert lawaai maken en overbluffen. 

• Nooit je rug toe keren. 

Kasuaris bu iten verblijf: 

• Sluit jezelf op 

• Noodknop indrukken 

• Proberen met koekjes te lokken 
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Doe 4.4.4 

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

Oehoe en sneeuwuil 
Gevaren: pikken en scherpe klauwen 

Voor het veilig werken met oehoe's en sneeuwuilen zijn de volgende richtlijnen van belang: 

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

• In het broedseizoen is extra oplettendheid verreist en neem je alt ijd iets als een hark of 
stok mee het verblijf in 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 4 van 4 



versie 2019-05

Gegevens hulpvrager/slachtoffer (indien nazorg gewenst) Man □        Vrouw □
Naam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               Leeftijd:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E-mail/Telefoonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Soort letsel Plaats letsel Afdeling : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

           
□  Allergie □ Armen

□  Bedwelming □ Benen

□  Benauwd □ Hand(en)

□  Bewusteloos □ Hoofd

□  Brandwond □ Inwendig

□  Epilepsie □ Ogen

□  Fractuur □ Romp/Buik/Rug

□  Hartstilstand □ Voet(en)

□  Kneuzing

□  Ontwrichting Kant

□  Overige bloedingen □ Rechts 

□  Schaafwond □ Links

□  Snijwond Grootte letsel in cm:

□  Verdrinking _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□  Vergiftiging

□  Verrekking

□  Verstuiking 

□  Zwelling

Vervoer

Politie: JA/NEE Ambulance /    Eigen vervoer

Ziekenhuis:     JA/NEE Vervoer DPA /    N.V.T.

Arts:               JA/NEE

Overige : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Overige : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                    

                                                                    

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Nazorg verleend door: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

□  Overige _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Markeer plaats letsel

Acties extern

EHBO 
REGISTRATIEFORMULIER

Plaats ongeval / Oorzaak: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Speeltoestel JA/NEE Namelijk  :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(bij ja: Bel direct TD)   

LOCATIE:  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NAAM EHBOer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Welke Hulp verleend:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

                                                                    

De hulpvrager geeft  toestemming om naam, geslacht, leeftijd en 

contactgegevens (telefoon/e-mail) als opgenomen op het registratieformulier te 

verwerker. Dit gebeurt uitsluitend voor contact n.a.v. de hulpvraag, continuering van de 

hulpverlening en voor het achteraf kunnen nagaan van de handelingen die uitgevoerd 

zijn. 5 Jaarlijks worden de formulieren geanonimiseerd zodat gegevens anoniem 

gebruikt kunnen worden voor trendherkenning met als doel veiligheid verbetering. 

Handtekening hulpvrager:

Medewerker  JA/NEE    

DATUM:     _ _ _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ /20_ _ _ _ _ _  

TIJDSTIP:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Interne memo 

Organisatieonderdeel Veiligheid & Milieu 

Behandeld door 

Functie Coord inator Veiligheid & Milieu 
Telefoon 

E-mail 

Datum 23-11-2020 
Bijlage(n) 0 

Pagina 1 

onderwerp Controle ............... verblijf 

Inleiding 

Aan 

Binnen■■■■■■■■I zijn er een aantal dierverblijven die cat. 1, in potentie gevaarlijke 
dieren huisvesten. Afgesproken is om periodiek deze verblijven te schouwen, primair op veiligheid. 

Punten waar tijdens deze schouw in ieder geval een oordeel over gegeven wordt zijn in de lijst van 
bevindingen opgenomen. Eerst worden bevindingen beschreven waarna als laatste acties worden 
weergegeven en prioriteit aan gegeven wordt. 

Schouw 
De schouw heeft plaatsgevonden op .............. .. ... 2021 om .................. uur door: 

Bevindingen 

Onderwerp Bevindingen Oordeel 
(alleen bijzonderheden of aandachtspunten) 

Omgeving verblijf 

Schrikdraad 

Muren (constructie) 



Doe 4.4.7 
Datum 23-11-2020 

Onderwerp Controle . ... .. . .. . .. . . verblijf 
Pagina 2/4 

Onderwerp Bevindingen Oordeel 
(alleen bijzonderheden of aandachtspunten) 

Hek/traliewerk 

Glaswerk 

Klim alles route 
(indien nodig 
componenten 
beschrijven 

Schuiven 

Hang en sluitwerk 
Sloten 

Deuren en poorten 
buitenschil 

Deuren en poorten 
in het verblijf 



Doe 4.4.7 
Datum 23-11-2020 

Onderwerp Controle . ... .. . .. . .. . . verblijf 
Pagina 3/4 

Onderwerp Bevindingen Oordeel 
(alleen bijzonderheden of aandachtspunten) 

Bomen 

Vijver 

Keerwanden 

Netten 

Graafwerk (dieren) 

Ophangingen in het 
dierverblijf 

Gas en elektra 



Doe 4.4.7 
Datum 23-11-2020 

Onderwerp Controle . ... .. . .. . .. . . verblijf 
Pagina 4/4 

Onderwerp Bevindingen Oordeel 
(alleen bijzonderheden of aandachtspunten) 

Water- en 
voerbakken 

Inrichtingen en 
voorzieningen tbv 
dierwelzijn 

Overige 
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1. Inleiding

Dit bedrijfsnoodplan heeft als doel het voorkomen dan wel beperken van de gevolgen ten 
aanzien van calamiteiten in en om . In dit document wordt informatie 
geboden over de handelswijze van BHV’ers en overige medewerkers bij verschillende 
calamiteiten. 

Bedrijfshulpverlening  
De BHV organisatie is opgeleid om in geval van een calamiteit adequaat te handelen. Taken 
van de BHV organisatie zijn: 

• Voorkomen ongevallen en beperken van gevolgen (preventie)

• Verlenen van Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)

• Beperken en bestrijden van beginnende brand

• In noodsituaties alarmeren en evacueren van bezoekers, medewerkers en andere
betrokkenen

• Alarmeren en samenwerken met hulpverleningsorganisaties (politie, brandweer en
ambulance)

Calamiteit 
Er zijn diverse calamiteiten te onderscheiden die apart of gelijktijdig kunnen plaatsvinden 
zoals:  

• Brand

• Zwaar weer

• Ongeval

• Inbraak / Diefstal / Molest

• Paniek & Onrust

• Dier in nood

Het is van groot belang dat medewerkers op de hoogte zijn en ook gebruik maken van de 
inhoud van het bedrijfsnoodplan. 

Minimaal eens per jaar wordt het bedrijfsnoodplan geëvalueerd door de KAM-coördinator om 
na te gaan of hij nog up to date is. Dit gebeurt onder andere na de jaarlijkse herhalingslessen 
EHBO en BHV.   

Elk jaar worden calamiteiten die zich kunnen voordoen geoefend aan de hand van het 
bedrijfsnoodplan. Mocht er sprake zijn van een echte calamiteit, dan weten medewerkers wat 
zij moeten toen.  

Besproken met directie datum :  

________________________________________ 

Handtekening voor akkoord directie: 

________________________________ 
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2. Basisgegevens 

2.1 Bedrijfsgegevens 

Organisatie: 
Adres: 

Telefoonnummer: 

2.2 Noodnummers 

Intern 
Extern 

202 of 

2.3 Hulpdiensten 
Spoed: 

Geen spoed 
- Ambulance 
- Brandweer 
- Politie 

112, Bel daarna direct Gastenservice (202) 

088 878 2100 
0900 88 44 

Doe 4.4.8 

2.4 Medewerkers & Leveranciers 

Directie: 
Duty: 

Dag regisseur: 
Hoofd BHV: 

Persvoorlichter 

Dierenarts: 

Woonhuis• 
Woonhuis 

Elektriciteit 
Gas (infra) 
Riool 
Telefoon 
Water (infra) 
Water (levering) 

Versie juli 2019 

via Gastenservice 
Intern 130 

Intern 121 
Intern 160 

Intern 512 Duty via Gastenservice 

Intern 170 
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Via TD 134 /132 /191 
Via TD 134 /132 /191 
Via TD 134 /132 /191 
Via TD 134 /132 /191 
Via TD 134 /132 /191 
Via TD 134 /132 /191 
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2.5 Omliggende bedrijven en instellingen 
Bij een calamiteit in of om het  kan het nodig zijn om omliggende organisaties op 
de hoogte te stellen. Dit kan via onderstaande telefoonnummers. 

Bedrijf / instelling Contactpersoon Telefoonnummer 

2.6 Telefoonnummers opgeleid persoon brand meldinstallatie  
Onderstaande personen zijn opgeleid om de brand meldinstallatie te bedienen en indien 
nodig te resetten na een melding.  

Opgeleid persoon brand meld installatie Tel. Intern 

139 

137 

134 

193 

191 

132 

138 

148 

2.6 Telefoonnummers crisisteam dier 
In het geval dat er een dier in gevaar is of gevaar oplevert voor zijn directe omgeving, moet 
het crisisteam dier op de hoogte gebracht worden.  

Voornaam Achternaam Tel 

126 

127 

124 

130 

120 

Dierenarts: 
 tel: 170 
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3. BHV & EHBO 
In dit hoofdstuk staan alle Hoofd-BHV, BHV-ers en EHBO-ers genoemd met een intern 
telefoonnummer. 

3. 1 Hoofd-BHV 

3.2 BHV-ers 

V ersie juli 2019 

11m 
ID 
lmll 
ml 
Dl 
IDDI 
11m 
lml 
ml 
ml 
ED 
ml 
lml 

140 
1 
108 

(Hoofd) BHV 

OMC (Hoofd) BHV 

TO (Hoofd) BHV 

Kantoor (Hoofd) BHV 

Z&B (Hoofd) BHV 

OMC (Hoofd) BHV 

Kantoor (Hoofd) BHV 

OV (Hoofd) BHV 

Z&B (Hoofd) BHV 

TO (Hoofd) BHV 

Kantoor (Hoofd) BHV 

OV (Hoofd) BHV 

Z&B (Hoofd) BHV 

143/186 Realisatie 
316 TO 
Via 

329/254/145 Realisatie BHV 

EHBO 

EHBO 

EHBO 
EHBO 

EHBO 

EHBO 
EHBO 
EHBO 

127 OV Hoofd BHV 
Via 124 OV BHV 

V V 
Kantoor BHV 

Realisatie BHV 
R ars ie V 

TO BHV 
145/254 EHBO 

129 EHBO 

137 TO BHV EHBO 
145/254 Realisatie BHV EHBO 

234 GV BHV 
Via 

329/254/145 Realisatie BHV 
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. ' ' 
Via 

329/254/145 Il 
1 Via 

329/254/145 • • Via 124 

134 

145/254 

i ■-.. 187 

132 .. 226 
Via 

■ 329/254/145 .. 518 - 138 - 131 - 1 8 - 197 - 124 - 130 -111111!! 143/186 
Via 

329/254/145 1 
1 
1 
1 

Via 
329/254/145 

Via 
329/254/145 

Via 
329/254/145 • 223 

Via 254 
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Realisatie 

Realisatie 

Realisatie 

OV 

BHV 

BHV 

BHV 
BHV 

■ 
■ ----m 

TO 
FO -• 1 R ars 

---EHBO 
BHV ----1 

1 
Kantoor 1 • • -MT 

OV -Realisatie 
OV 
TO 

: . . 
Hoofd BHV 

: 

BHV 
Hoofd BHV 

BHV 

■ 
EHBO 1 

----
1 
lllmD EHBO 

OMC •m=Bml 
V ■ : --

OSO ■ : 
OV -m=Bml - --i !l m=Bml Rn 

Realisatie BHV 

Realisatie BHV 

Realisatie BHV 

Realisatie BHV 

Realisatie BHV 
OV BHV 

Realisatie BHV 

---EHBO 

■ 
■ 
■ 
■ ---EHBO 



3.3 EHBO'ers 

Voornaam Tussenvoe~sel Achternaam Tel 
via 143/186 

143/186 
Via 124 . : 

Via 124 
143/186 

-via 143/186 -Via 124 -Vi 4 -143/186 -145/254 
129 

/ / 
137 

143/186 
145/254 
Via 254 

144 
1 111D 

111 
111! 
111 

/31 
193 

145/254 

i ■-----
191 

132 
138 
198 
13 

111D via 143/186 
148 

via 150/319 
143/186 
Via 124 
Via 254 Via 254 
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Afd. BHV"ers 

mmml 
mmml 
1111&'.1111 

Kantoor 
OV 1 

1 
1 
R ars ie 

TO 
Realisatie 

OV 
V 

Realisatie 
Realisatie 

~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

OV 
Realisatie 
R ars ie 
Realisatie 
Realisatie 

GV 

TO 
Realisatie 

•• 1 : 

V 
BHV 

BHV 
BHV 

Hoofd BHV 
: 
BHV 

BHV 

BHV 
BHV 

EHBO ------=• 
EHBO 

EHBO 
EHBO 
EHBO 

EHBO 
EHBO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 --=• 

EHBO 
EHBO 
EHBO 

EHBO 
EHBO 
EHBO 

EHBO 
EHBO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TO - : --- : --MT •re=nmi--
TO 
GV 

T 
Realisatie 
Realisatie 

1 FO 

1 R ars ie 
OV 

Realisatie 
1 
mmml 

Ho 

Hoofd BHV 

V 

BHV 

EHBO 
EHBO 

EHBO 
EHBO 
EHBO 

EHBO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 --EHBO 
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4. Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
Tijdens een calamiteit hebben de Directie, de Duty, de Dagregisseur, de Hoofd-BHV, De 
BHV en de EHBO-ers elk verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
(TBV’s).  

4.1 De Directie 

De directie is ten allen tijde eindverantwoordelijk voor . 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden directie 
- Ze is eindverantwoordelijk voor de invoering en handhaving van het bedrijfsnoodplan

van .
- Ze is verantwoordelijk voor een voldoende aantal BHV-ers
- Ze is verantwoordelijk voor een afdekking van risicoaansprakelijkheid1.
- Ze is bevoegd onderzoek in te laten stellen naar de oorzaak van een noodsituatie /

calamiteit
- Ze is verantwoordelijk voor ‘nazorg’-activiteiten, zoals het op de hoogte stellen van de

overheid, verzekeringen, medewerkers, familieleden en omwonenden.
- Ze is verplicht het NVD bureau in te lichten tijdens of direct na een calamiteit

4.2 De Duty 

Dagelijks is de Duty de eindverantwoordelijke over het . De Duty hoeft niet fysiek 
aanwezig te zijn. De Duty moet binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn. 

Personen die Duty kunnen zijn: 

Naam Intern Tel Afdeling Duty 

134 TD X 

132 TD X 

107 HRM X 

130 Dir X 

1 Het optreden als BHV moet worden gezien als het verrichten van diensten ten behoeve wan de werkgever. De 
werkgever heeft een zorgplicht en de verantwoordelijkheid voor de bedrijfshulpverlening. De consequenties 
hiervan zijn, dat de werkgever aansprakelijk is voor de risico’s waaraan werknemers zijn blootgesteld tijdens het 
uitvoeren van BHV-taken. In verband met de verhoogde risico’s voor de BHV is het voor de werkgever van belang 
om het aansprakelijkheidsrisico af te dekken via een aansprakelijkheidsverzekering of ongevallenverzekering.   
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4.3 De Dagregisseur 
Tenzij anders afgesproken is de Dagregie ook Hoofd-BHV (zie daily). 
De dienstdoende Dagregisseur is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 121 . 

Intern Tel Afdelin 
121 of 126 
121 of 140 Retail & Attracties 
121 of 108 Bedrï fsbureau 
121 of 129 
121 of 518 
121 of 131 
121 of 103 
121 of 148 Horeca 

4.4 De Hoofd-BHV 
De Hoofd-BHV is tijdens openingstijden van het aanwezig. In principe is de 
dienstdoende dagregisseur Hoofd-BHV. De aanwezigheid wordt via een rooster geregeld. 
De volledi e lïst van Hoofd-BHV: 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Hoofd-BHV 
Optreden namens in geval van een calamiteit 
Bevoegd om het bedrijfsnoodplan in werking te stellen tijdens een calamiteit 
Heeft de algehele leiding over de BHV-organisatie. Bij overname van leiding door 
hulpdiensten blijft hij verantwoordelijk voor het welzijn van de BHV van het park. 
Is op de hoogte van de procedures zoals beschreven in het bedrijfsnoodplan 
Is op de hoogte van vluchtroutes, nooduitgangen, alarmeringen, etc. 
Houdt de directie op de hoogte van de situatie 
informeert naastgelegen instellingen in of laat dit doen 
Geeft het signaal "Veilig" na calamiteiten aan het en naastgelegen 
instellingen 
Assisteert bij de afwikkeling van verzekeringszaken naar aanleiding van een 
calamiteit. 
Maakt evaluatie van de calamiteit voor in het dossier / archief 
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Quicklist belangrijke punten Hoofd-BHV 

In het geval van een calamiteit is het voor de Hoofd-BHV belangrijk om overzicht te houden. 
Aan de hand van de steekwoorden op deze quicklist heeft de Hoofd-BHV een houvast 
tijdens de calamiteit.  

1. Locatie calamiteit

- Check aanwezigheid Gevaarlijke stoffen
o Rietdak
o Gas (gaskraan dichtdraaien, afzuigkap uit)
o Brandbare vloeistoffen

- Elektriciteit

- Ontruimen/inruimen (Verzamelplaats collega’s en BHV’ers (Windrichting))

- Vluchtroutes

- Afzetten omgeving

- Dieren en/of dierverblijven in omgeving

2. BHV-ers / EHBO’ers

- Portofoons (2x praathuis,2x Boerderij, 2x Buitenplaats, 1x GS, 1x Hoofd BHV)

- Assistent (voor telefoontjes/communicatie)

- Hesjes (pas aan op locatie calamiteit)(niet BHV’er binnenstebuiten)

- Sleutels (13 voor hekken en 1 voor  en ) 

- Tweetallen

- AED’s (GS, Praathuis, EHBO-ruimte, Buitenplaast ) 

3. Organisatie

- Opvang van hulpdiensten (communicatie met GS)

- Communicatie naar bezoekers

- Persvoorlichting / monitoring social media / Politie woordvoerder

- Contact met crisisteam (GS heeft rooster)

- Contact met Duty / Directie

- Nazorg

- Evaluatie/verslaglegging
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4.5 De BHV 
heeft ruim 40 medewerkers die opgeleid zijn tot BHV-er. 

BHV taken zijn taken welke naast het gewone werk slechts bij uitzondering worden verricht. 
Aan het begin van dit hoofdstuk staat een volled ige lijst van alle BHV-ers met 
telefoonnummers. 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden BHV-ers 
Het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van ongevallen 
Het volgen van de instructies opgedragen door de Hoofd-BHV en de bevoegde 
hulpdiensten 
In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere in 
gebouwen en in het park aanwezigen. 
Het in veiligheid brengen van gewonden en verlenen van EHBO 
Het beperken en bestrijden van een beginnende brand 
Samenwerken met de politie en brandweer 
Bevorderen van orde en netheid. 

4.6 De EHBO-ER 
Naast de BHV-ers heeft het een eigen groep EHBO-ers. Deze groep 
bestaat uit medewerkers van die naast hun dagelijkse werkzaamheden 
EHBO-er zijn. Dagelijks hebben 2 EHBO-ers dienst. Zij dragen een aparte telefoon bij zich. 
Als er gevraagd wordt om EHBO te verlenen worden zij gebeld door de Gastenservice 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden EHBO'er 
Het verlenen van EHBO aan slachtoffers 
Het beperken van schade aan slachtoffers 
Inschatten van de ernst en desgewenst hulpdiensten inschakelen 
Ondersteunen van BHV-ers 
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5. Bedrijfsongeval
Het kan voorkomen dat een medewerker van  een ongeval krijgt dat 
te maken heeft met het uitvoeren van de opgedragen arbeid. Er moeten dan verschillende 
acties worden ondernomen. Ook zijn er gevallen die geen bedrijfsongeval zijn. 

5.1 Definitie Bedrijfsongeval  

Een bedrijfsongeval is: tijdens werktijd bij 
- Een krab- en bijtwond incident van een dier
- Een ongeval dat in verband kan worden gebracht met het verrichten van de arbeid.
- Een ongeval dat ertoe heeft geleid dat de werknemer tijdens werktijd de arbeid niet meer

heeft kunnen starten, hervatten of afmaken.
- Een ongeval dat schade aan de gezondheid of de dood tot onmiddellijk gevolg heeft.

Als een ongeval buiten het bedrijf tijdens werktijd plaatsvindt, wordt dit gezien als een 
bedrijfsongeval.  

Geen bedrijfsongeval: 
- De werknemer overkomt een ongeval op weg van zijn huis naar zijn werk of andersom.
- Ongevallen die gebeuren buiten de werktijd van de werkgever zijn geen

bedrijfsongevallen.

Registratie bedrijfsongevallen 
Een (bijna) bedrijfsongeval moet worden gemeld bij de KAM-Coördinator door middel van het 
formulier (bijna) bedrijfsongeval. Dit formulier moet worden ingevuld om herhaling in de 
toekomst te voorkomen.  

Formulieren  
In de volgende pagina’s zijn de verschillende registratieformulieren toegevoegd. Het gaat 
hier om de formulieren: 

- Registratieformulier krab- en bijtwond incidenten:
G:\ARBO\Registratieformulier krab- en bijtincidenten.doc

- Registratieformulier EHBO
G:\ARBO\EHBO-BHV\Registratieformulier EHBO.xls

- Verslag (bijna) bedrijfsongeval
G:\ARBO\EHBO-BHV\Opzet verslag (bijna) Bedrijfsongeval.doc
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5.2 Arbeidsinspectie 

In het geval van de volgende ongevallen moet er door hoofdpersoneelszaken direct een 
melding worden gemaakt aan het districthoofd van de Arbeidsinspectie: 
- Arbeidsongeval als het slachtoffer aan de gevolge overlijdt
- Arbeidsongevallen met als gevolg blijvend letsel en/of opname in het ziekenhuis. Een

poliklinische behandeling valt hier niet onder.
- Arbeidsongevallen met grote materiële schade waarbij gevaar voor de veiligheid en de

gezondheid van de medewerkers en gasten heeft bestaan.

Het melden van een arbeidsongeval aan de arbeidsinspectie gebeurt via het 
ongevallenformulier dat door HRM wordt verstuurd.  

5.3 Ongevallenregister 

 is verplicht om een ongevallenregister bij te houden. De ongevallen 
die aan de arbeidsinspectie worden gemeld moeten ook worden opgenomen in dit 
ongevallenregister. Het ongevallenregister wordt bijgehouden en beheert door de KAM-
Coördinator.  
De bovengenoemde formulieren worden door de dienstdoende en behandelende EHBO-er / 
BHV-er ingeleverd bij de KAM-Coördinator. Deze zorgt ervoor dat het ongeval wordt 
geregistreerd in het register. De KAM-Coördinator stuurt vervolgens het gescande formulier 
naar HRM. HRM zorgt ervoor dat de melding bij de arbeidsinspectie komt.  
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Registratieformulier krab- en bijtwond incident2 

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 : ...................................................................................................... 

Nieuwste versie (2013)

2 G:\ARBO\EHBO-BHV\Registratieformulier krab- en bijtincidenten.doc 
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Registratieformulier EHBO ongevallen3 

DATUM: __ _ _ _ _ / _ _ _ _ __ _ f20 _ _ __ _ _ 

EHBO !TIJDSTIP: ---------------------- 1 

EGISTRATIEFORMUUIER llO-CATIE: -- __ --- _ -- - __ - - - __ -- _ -1 
lm'Sie 2Qf9-0S NAAM EH BOer: ______ _ ___________ _ 

Gegevens lhulpwagerls lachtoffer lindien na:zorg1 gewenst) Man O Vrouw O 
Naam _____________________________ . Lee."qd: ______ ------- 1 

E-mal/Telefoo.rmumma- _ _ __________ - ·- ___ _ ___ _ _ __ __ ___ _ _____ __________ __ , 

-----------------------------------------------
De bdpvrager geef! · om naaf!\ ge,saclt, Jeelfijd en Handtekening hulpvrager: 
oontactgegevens {te menophet~süa5efmruierle 
- JkeT. Dit gebeurt imluitend \'tXll' cootad n.a.v. de· tu,M-..ag, ~ ran de 
~ en 'l'IXll" het achteraf kVl'l€fl nagaan van de hamelirlgen dje titgevoerd 
zijn. 5 Jaarljl.s worelen de .li:lmu'.ief2n geano.nümeerd mdat gf9:---.<t!Ri a'JOnÎffll 

gebrurld fanJen ~ 1/'0a tr.ench?J1(;enning l1li?t at:s doel veifi(7Ji?id r.-eroe!emg. 
Soort letsel 

o Allergie 

o Bedwelming 

o Benauwd 

o Bewusteloos 

o Brandwond 

o Epiepsie 

o Fractuur 

o Hartslilstand 

o Kneuzing 

o On'lwrichtin91 

o Overige bloed ingen 

o Schaatt,ond 

o Sn;wond 

o Verdrinlting 

o Vergiftiging 

o VerreU ing 

o Verstuiking 

o Zwelling 

Plaats letsel 

: Armen 

I" Benen 

I" Hand(en) 

I= Hoo"d 

I= Inwendig 

I" Oge n 

I" RompJBuiklRug 

I= Voet(en) 

Kant 

l::i Rechts 

= Linls 

Grootte letsel in cm: 

--·----------

o Ove~ e _ _ __________ __ _____ _ 

Me-d'ewerlter JAJNEE 

Marlk.eer plaats leisel 

' ( \ 

_.J 

AfdeEng : ___________ _ 

Plaats ongeval I Oonaak: _ _ ___ _ __ _ __ _ _ _ ___ _ ________ __ _ _ _ _ ___ _ ____ _ _ _ _ _ 
____________________________________________________________ J 
____________________________________________________________ J 
S eeJtoestä JA/NEE Narnelï lr. : ï . : Bel di1ect TO 
Welke HuJp verleend;, __ _ _ _ ______ _ ___ _ ___________ _ ___ _ _ __ _ ___ _ ____ _ _ _ ____________________________________________________________ J 

Nazorg ver•leend door: _______________ Datum: ___________________________ _ 

ActÏl!<s extern Vervoe<J' 

Politie: JAJNEE IAmbulaace Eigen vervoer 

Ziekenhuis: JAfNEIE !v ervoer OPA N.V.T. 

Arts: J.OJNEIE 1 
Ovel'ige : ___ __ ___ _ _____ ___ _ Overige : __________ _ ___ _ _ _ _ 

3 G:\ARBO\EHBO-BHV\Registratieformulier EHBO.xls 
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Verslag (bijna) Bedrijfsongeval4 

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: 

________________________________ __________________________ 

4 G:\ARBO\EHBO-BHV\Opzet verslag (bijna) Bedrijfsongeval.doc 
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6. Melden calamiteit 
De melding van een calamiteit wordt altijd gedaan bij de Gastenservice (202). De 
Gastenservice zorgt er voor dat de juiste personen (EHBO/BHV) en/of hulpdiensten op de 
hoogte gebracht worden van de calamiteit en ingezet worden. 

Bel 202 Daar red ie een leven mee! 

6.1 Voorkomen van paniek bij omstanders 
Om geen paniek te veroorzaken bij omstanders is er een kleurencodering afgesproken om 
duidelijk te maken om welke type calamiteit het gaat. Bij het melden van een calamiteit moet 
het bericht op onderstaande manier worden omschreven. 

(t) EHBO 202 Locatie 

8 Brand 202 Locatie 

~ (ontsnapt) Dier 202 Locatie 

Technisch 202 Locatie 

IBHVI Verzamelen BHV 202 Wit Locatie 

~ Attractie/speeltoestel 202 Locatie 

6.2 Ezelsbruggetje 
Om de codes gemakkelijker te kunnen onthouden kun je gebruik maken van onderstaande of 
een zelfverzonnen ezelsbruggetje: 
EHBO = Rood 
Brand = Zwart 
Ontsnapt dier = Bruin 
Technisch = Blauw 
BHV verzamelen = Wit 
Attractie/speeltoestel = Paars 

Versie juli 2019 

= Bloed 
= Zwart (geblakerd), roet, rook 
= Beer of vacht van een dier 
= Blauwe werkoveral, gesprongen waterleiding 
= wit bluswater/schuimblusser, neutraliseren calamiteit 
= spelen 
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6.2 Wanneer naar het ziekenhuis? 

Een slachtoffer kan alleen naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis als hij met de 
ambulance wordt gebracht of door de huisarts of huisartsenpost is doorgestuurd. Het is dus 
te allen tijde de bedoeling om eerst contact met de (eigen) huisarts en daarna het ziekenhuis 
te leggen alvorens er met slachtoffers naar het ziekenhuis gereden wordt. Afhankelijk van de 
situatie kan dit contact door de Gastenservice, de EHBO’er of zelfs het slachtoffer gedaan 
worden. Zie hieronder voor de telefoonnummers.  

1. Contact met eigen huisarts (voor slachtoffers uit de buurt)
Bij slachtoffers met een hun eigen huisarts in de buurt wordt altijd aangeraden om contact
met de eigen huisarts op te nemen alvorens er naar het ziekenhuis gegaan wordt.

2. Contact met  (voor slachtoffers niet uit de buurt) 
Voor slachtoffers die niet uit de buurt komen kan contact opgenomen worden met 

 (op woensdagen

.Met hen kan worden overlegt welke actie gewenst is (huisarts of ziekenhuis) 

3. Contact met de huisartsenpost buiten kantoortijden (vóór 08:00 uur en na 17:00 uur)
Dit kan via het algemeen telefoonnummer 

4. Bezoek aan eerste hulppost aankondigen
Dit kan via het algemeen telefoonnummer . 

Meerdere slachtoffers 
Als er meerdere slachtoffers of onwel wordingen zijn, dan is het zeker belangrijk van tevoren 
even te bellen om hoeveel mensen het gaat. 

6.3 Ambulance bellen en opvangen 

Bij voorkeur belt de EHBO’er of de Gastenservice met de Hulpdiensten. Bel hiervoor 112 of 
bel de Gastenservice met 202. Belt de EHBO’er zelf 112, dan is het noodzakelijk dat direct 
daarna de Gastenservice op de hoogte wordt gebracht zodat zij voor de opvang en 
begeleiding van de Ambulance kunnen zorgen.  

Mocht er extra hulp nodig zijn om bijvoorbeeld het slachtoffer af te schermen of bezoekers 
op afstand te houden dan kan dit ook via de Gastenservice.  

Wanneer je niet in het bezit bent van sleutel 13 of een druppel kan de telefoniste het 
leveranciershek openen en sluiten. De hierboven genoemde procedure geldt ook voor de 
weg terug. Zorg hierbij dat het leveranciershek tijdig open staat. 

6.4 Transport naar het Ziekenhuis 

Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij transport van het slachtoffer naar een 
huisartsenpost of ziekenhuis noodzakelijk is, doch dat een ambulance niet nodig is. Als het 
slachtoffer en of een metgezel zelf vervoer kan regelen, dan heeft dit uiteraard de voorkeur. 

Indien het slachtoffer zelf geen vervoer kan regelen om naar een huisartsenpost of 
ziekenhuis te komen heb je enkele mogelijkheden, waarvan nr.1 de absolute voorkeur heeft 
en 4 afgeraden wordt:  

1. Laat de bezoekers opgehaald worden door een kennis of een taxi bellen.
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2. Zet het slachtoffer met een--auto af bij een huisartsenpost of ziekenhuis. 
Hiervoor is het dierenpark voldoende verzekerd. (laat slachtoffer voor je eigen 
veiligheid achterin plaatsnemen) 

3. Breng het slachtoffer met de auto van het slachtoffer naar een huisartsenpost of 
ziekenhuis. Hiervoor heb je toestemming nodig van het slachtoffer (liefst schriftelijk). 
Dit valt onder de dekking van de autoverzekering van het slachtoffer. Andere schades 
die ontstaan door handelingen van ons personeel vallen onder de dekking van onze 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

4. Breng het slachtoffer met de auto van een medewerker naar het ziekenhuis. 
Eventuele schade valt onder de eigen autoverzekering. Het dierenpark is niet 
aansprakelijk voor eventuele niet vergoedde schade. 

In alle gevallen moet je de gegevens van achterblijvende familie, vrienden of begeleiders 
noteren en hun namen afgeven aan de telefonist(e). Dit is nodig voor wanneer het slachtoffer 
terugkeert in het park. 

6.5 Brand meldinstallatie 
Op het Dierenpark zijt911111 brand meldinstallaties aanwezig. 

. Als het brandalarm 
afgaat om een brand te melden kan het gaan om een handmelder die is ingedrukt of een 
automatische melder die rook heeft geregistreerd. 

Het systeem geeft een geluid alarm en een doormelding naar onze particuliere 
alarmcentrale. Vervolgens wordt er (al dan niet) via het gecontracteerde beveilig ingsbedrijf 
contact opgenomen met het park of gaan zij buiten openingstijden kijken. Waarna de 
hulpdiensten ingeschakeld kunnen worden. 

Onze particuliere alarmcentrale belt naar of het beveiligingsbedrijf als deze 
dienst heeft om na te vragen of er inderdaad brand is. Zij kunnen dan de nodige 
hulpdiensten sturen. 

Onderstaande personen zijn opgeleid om het brandmeldpaneel af te lezen en uit te zetten. 

Tel. Intern 
139 
137 
134 
193 
191 
132 
138 
148 
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7. Locatie EHBO/ BHV middelen 
In zijn op verschillende locaties EHBO koffers geplaatst. Door middel van 
bebording in het park, wordt het dichtstbijzijnde EHBO punt aangegeven voor bezoekers. De 
EHBO koffers worden vanuit een centrale opslag van verbandmaterialen bijgevuld. Elke 
EHBO-er heeft zijn eigen EHBO tas en is verantwoordelijk voor de bijvulling hiervan. 

De algemene EHBO koffers, de brancards en de blusmiddelen zijn aangegeven door middel 
van een groen kruis. 

z 
w 

<C ai 0 -ai ai 0:: ,i VI l8 C> ... VI 
E E Cl) E ~ 

Cl) 

ai 
·;: - "Cl s= 

E E > VI 0 ... ai C u 
C 0 0 E ]! - c,i 0 Cl) Cl) ::, VI ::, 
w ... ... E .!! c,i u - VI 0 0 - - C VI -<C "Cl "Cl 0 ... ... c,i 0 Cl) 

VI 
"Cl ... 0 Cl) Cl) ... ü: C C - "Cl - ai 0:: 0 

c,i c,i "Cl 
ai C VI 0 0 .c .c C J: i: ·; 0 ... ... w Cl) Cl) c,i ä: > > .c ... 

Locatie Afd 
Cl) 

> 
RET X 

X X X X X X 

X X 

FD X 

HOR X X X X 

HOR X X X X X X X X 

FD X 

X X 

X 

X 

FD X X X X 

HOR 
EHBO X X X X X X X X X X 

HOR 
GS X X X X X X 

V 

HOR X X 

HOR X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X X X X 

X X 

X 
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z 
w 
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E E Cl) E Cl) Cl) ·;: - "'C ai i;:::: .s::. 
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C 0 0 E ]! - co 0 Cl) ai :J VI :J 
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Locatie Afd 
Cl) 

> 
ov X X 

FO X 

ov X 

FO X 

RET X 

HOR 
ov X 

RET X 

TO X X 

Blusmiddelen 
Alle medewerkers van mogen een beginnende brand blussen. 
Hiervoor zijn verschillende soortenblusmiddelen aanwezig. Op de volgende pagina is een 
overzicht te vinden van de locaties. Hieronder staat een schema van het soortblusmiddel en 
het aantal blusmiddelen dat bij aanwezig is. 

Blusstof Letter Eenheid Aantal 

Schuim s 6 en 9 liter 55 

Haspel H 20/25/30m 17 

Blusdeken D 180x180cm 8 

CO2 C 5 ka 5 

Vetbinder V 6 liter 8 

Poeder p 2 en 6 kg 15 

Totaal 108 
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7.1 Plattegrond Locatie Blusmiddelen 

Deze plattegrond wordt nog toegevoegd.  
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8. Verzamelplaatsen & Vluchtwegen 
In het geval van een calamiteit kan het gebeuren dat medewerkers en bezoekers moeten 
worden geëvacueerd. Om overzicht te houden op het proces is het van belang een 
verzamelplaats aan te wijzen en vluchtwegen en hekken open te zetten. 

Bezoekers zullen in het geval van een ontruiming, indien gewenst door de Hoofd-BHV het 
park verlaten via de aangewezen veilige vluchtroutes. 

8.1 Verzamelplaatsen 
kent verschillende verzamelplaatsen. Zowel intern als extern. De 

Hoofd-BHV beslist welke verzamelplaats gebruikt wordt tijdens de calamiteit. Hij kan ook 
kiezen voor een andere verzamelplaats dan hieronder aangegeven. 

8.2 Vluchtwegen 

Extern 
Parkeerterrein van het 
Voetbalveld naast het 

arkeerterrein 
errein van de 

in 

Bij calamiteiten, met een evacuatie tot gevolg, kunnen onderstaande terreinuitgangen 
worden opengesteld. 

Hoofduitgang (naast 
- Leveranciershek 
- Medewerkers ingang / uitgang 
- Hek achter•••• naar parkeerterrein 
- Het dienstpad 
- Hek 
- Hek 
- Hek 

8.3 Openen vluchtwegen 
De hekken kunnen open worden gemaakt door middel van 

. De vier elektronische hekken 

worden opengemaakt. 

Het systeem werkt nog 
- Bel de Gastenservice 
- Of open het hek met 
- Of gebruik de druppel (alleen bij hekken bij 

- Of gebruik je telefoon: 
o Leveranciers hek: bel 
o Hek achter 

Het systeem werkt niet meer 
- Aan de parkzijde van het hek staat een kastje met een rode knop. 

Open het kastje met 
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8.3 Openen van slagbomen 
De slagbomen bij de uitgang van het parkeerterrein kunnen handmatig worden geopend 
door de zwengel te gebruiken. 

Het systeem werkt nog 

Bel de gastenservice ). Vraag hen de 
slagboom te openen en of de slagboom open mag blijven staan. 

Gebruik een medewerkerspas (incl. P). De slagboom sluit dan na één auto 

Gebruik een uitrijkaart (verkrijgbaar bij de gastenservice) De slagboom sluit dan na 
één auto. 

Het systeem werkt niet meer 

De slagboom bij de entree van de parkeerplaats opent zich door er met een voertuig voor te 
gaan staan of door de gastenservice te bellen. 
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8.4 Ondersteunende Dienst 

Voor collega’s van andere afdelingen 
- Omdat de vrijwilligers van de ondersteunende dienst anders kunnen reageren hebben

wij een vaste verzamelplaats: . Is de calamiteit bij  word de 

verzamellocatie . Je mag een OSD’er tijdens een calamiteit 

hieraan herinneren. 

- Houd er rekening mee dat de vrijwilligers van de OSD een verstandelijke beperking

hebben en dus anders/onverwachts kunnen reageren op situaties.

- Wanneer een vrijwilliger van de OSD zich verstopt of in paniek is en jij de gelegenheid

hebt probeer hem/haar dan mee te nemen.

- Vraag NIET aan een vrijwilliger van de OSD of hij/zij je kan helpen. Wanneer je dit toch

vraagt moet je accepteren wanneer hij/zij zegt: nee, ik hoor bij de OSD en moet naar

mijn verzamelplaats. Dit mogen zij van de begeleiding zeggen omdat zij

verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en zij anders kunnen reageren op dingen.

- Wanneer er een vrijwilliger van de OSD zichzelf verstopt, in paniek is of iets dergelijks

en de telefoons nog in werking zijn bel dan de begeleiding van de OSD. Het nummer

dat je altijd kan bellen in geval van nood is het nummer van de Gastenservice. De

persoon van de Gastenservice verbindt je door met de begeleiding van de OSD.

nummers 

nummer 

Voor de OSD’ers 
- Eerste verzamellocatie is . Is de calamiteit bij  word de 

verzamellocatie de personeelskantine.

- Zorgen dat de verschillende verzamellocaties bekend zijn bij OSD’ers en collega’s.

- Wel doen!

- Blijf zo rustig mogelijk.

- Ga naar de verzamellocatie toe.

- Ben je eerder dan de begeleider op de verzamellocatie, wacht dan rustig tot je

hem/haar ziet.

- Zorg dat je je bij de begeleider van de ondersteunende dienst meldt als je

aankomt op de verzamellocatie.

- Blijf bij de groep op de verzamelplaats of wanneer jullie gaan verplaatsen.

- Niet doen!

- Wanneer iemand jou vraagt om te helpen doe je dit niet. Je geeft aan dat je bij de

OSD hoort en dat je naar de afgesproken verzamelplek moet. Laat dus het

verzamelen en verzorgen van anderen aan de EHBO’ers en BHV’ers over.

- Ga je niet verstoppen waar dit niet veilig is, bijvoorbeeld: op een locatie waar

brand of een bommelding is.

- Ga wanneer een route is afgezet deze niet nemen. Vraag desnoods aan een

dierenpark collega wat de snelste route is naar de verzamellocatie.

Voor de begeleiding van de OSD 

- Ga naar de verzamellocatie toe, . Wanneer de calamiteit hier plaats vind is 

de verzamellocatie de personeelskantine.

- Tel de vrijwilligers die bij de verzamellocatie zijn en controleer op deze manier of

iedereen er is. Blijf bij de groep.

- Help alleen anderen wanneer je een EHBO of BHV diploma hebt en een andere

begeleider van de OSD of collega bij de groep aanwezig is/kan zijn.
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9. Bommelding 
Een bommelding kan zowel schriftelijk als telefonisch worden gemeld. 

Schriftelijke melding 
- Indien de bommeld ing schriftelijk binnen komt, dan i.v.m. vingerafdrukken, de brief en 

het omhulsel direct in een plastic mapje of zakje verpakken. 
- informeer Hoofd-BHV en de Duty Manager direct. 

Laat de Gastenservice (202 of de hulpdiensten bellen. 
- Laat in afwachting van de komst van de politie niemand meer van buitenaf binnen. 
- In overleg met de politie de melding negeren of Hoofd-BHV zet een ontruiming 

procedure op gang. 
- Laat medewerkers en bezoekers hun persoonlijke eigendommen meenemen. 
- Breng de persvoorlichter van het park op de hoogte. 

Telefonische melding 
Probeer zoveel mogelijk informatie van de beller te krijgen 
Noteer belangrijke kenmerken van de melder (accent, stemgebruik, woorden, 
achtergrondgeluiden e.d. ) 
Is er een mogelijkheid tot het laten meeluisteren door een collega, laat dit dan doen. 
Let op: Slechts één medewerker staat de beller te woord. 
informeer Hoofd-BHV en de Duty Manager direct. 
Laat de Gastenservice (202 of ) de hulpdiensten bellen. 
Laat in afwachting van de komst van de politie niemand meer van buitenaf binnen. 
In overleg met de politie de melding negeren of Hoofd-BHV zet een ontruiming 
procedure op gang. 
Laat medewerkers en bezoekers hun persoonlijke eigendommen meenemen. 
Breng de persvoorlichter van het park op de hoogte. 

10. Verdrinking 
In het zijn verschillende vijvers en een rivier te vinden. Mocht een medewerker of 
bezoeker in de vijver zijn gevallen, help de persoon uit het water. Bel uit voorzorg 202 of 

met melding Rood + Locatie. Indien de drenkeling mogelijk iets heeft gebroken 
verplaats deze alleen als dit van levensbelang is. Wacht op de EHBO-er. De EHBO-er 
besluit hoe er gehandeld gaat worden en of hulpdiensten moeten worden ingeschakeld. 
Houdt omstanders op afstand. 

Een medewerker (die geen EHBO-er of BHV'er is) kan bij mogelijke onderkoeling (of langere 
tijd in het water) de drenkeling horizontaal uit het water halen. Door de drenkeling horizontaal 
uit het water te halen stroomt, het bloed niet naar de tenen en verminderd de kans op shock. 

Daarnaast kan een medewerker die geen EHBO-er is dekens uit de EHBO ruimte halen of 
bedrijfskleding uit het magazijn. Dit kan hij doen voordat de EHBO-er arriveert of als de 
EHBO-er hier opdracht toe geeft. 

Middelen: 
Reddingsdekens (goud/zilver) 
Wollen deken 
Reddingsboeien 
Haken 
Reddingsvesten 
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11. Brand

11.1 Brand intern 

11.1.1 Brand in het park  
Bij constatering van brand in het park moet dit direct worden gemeld aan de Gastenservice 
(202 Zwart + Locatie). Gastenservice brengt Hoofd-BHV op de hoogte. Hoofd-BHV beslist 
of er externe hulpdiensten moeten worden gewaarschuwd.   

11.1.2 Brand in gebouw met personen 
Bij een brand in een gebouw waarin zich mensen bevinden, moet het gebouw worden 
ontruimt. Eventuele slachtoffers moeten gemeld worden bij de gastenservice. Dit gebeurt via 
telefoonnummer 202  telefoon) of  (eigen telefoon). Tijdens het 
ontruimen van een gebouw moet altijd aan de eigen veiligheid gedacht worden!  

Als het gaat om een ontruiming met bezoekers moeten deze naar de uitgang worden 
begeleid/gewezen. Bij een ontruiming met medewerkers moeten de medewerkers zich 
melden bij de verzamelplaats. Ten alle tijden moeten medewerkers en bezoekers op afstand 
gehouden worden tijdens het veilig stellen van een pand dat in de brand staat 

Indien er nog tijd is kunnen eventuele goederen in veiligheid gebracht worden. Het gaat hier 
om waardevolle en onvervangbare goederen (archiefstukken, administratie, geldmiddelen 
enz.) die niet zijn opgeborgen in een brandkast. Dit alles wel zonder gevaar voor eigen 
leven en dat van anderen! 

Bij een brand in een gebouw is het van belang om te weten of er brandbaar materiaal is 
opgeslagen en of het gevaar op ontploffing aanwezig is. Dit is te achterhalen uit de 
plattegrond tekeningen.   

Bij brandbaar materiaal moet er anders te werk gegaan worden dan bij niet brandbaar 
materiaal. Dit is bekent bij de Hoofd-BHV. Hij bepaalt ook of de brand geblust mag worden 
door BHV-ers van het Dierenpark of door externe hulpdiensten.  

Volg instructies van de Hoofd-BHV en/of hulpdiensten op. 

11.1.3 Brand in een gebouw zonder personen 
Bij een brand in een gebouw zonder personen is het van belang dat het gebouw ontruimt 
wordt, om er zeker van te zijn dat er geen mensen meer in het gebouw aanwezig zijn. Houdt 
bezoekers en medewerkers op afstand.  

Indien er nog tijd is kunnen eventuele goederen in veiligheid gebracht worden. Het gaat hier 
om waardevolle en onvervangbare goederen (archiefstukken, administratie, geldmiddelen 
enz.) die niet zijn opgeborgen in een brandkast. Dit alles wel zonder gevaar voor eigen 
leven en dat van anderen! 

Volg instructies van de Hoofd-BHV en/of hulpdiensten op. 
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Bij een brand in een gebouw is het van belang om te weten of er brandbaar materiaal is 
opgeslagen en of het gevaar op ontploffing aanwezig is. Dit is te achterhalen uit de 
plattegrond tekeningen.  

Bij brandbaar materiaal moet er anders te werk gegaan worden dan bij niet brandbaar 
materiaal. Dit is bekent bij de Hoofd-BHV. Hij bepaalt ook of de brand geblust mag worden 
door BHV-ers van het Dierenpark of door externe hulpdiensten.  

11.1.4 Brand in gebouwen waarin zich dieren bevinden 
Als er brand wordt geconstateerd tijdens openingstijden in een gebouw waarin zich dieren 
bevinden, is het van belang dat de bezoekers zo snel mogelijk op afstand gehouden worden. 
Indien er sprake is van slachtoffers moet er een EHBO-er op de hoogte worden gebracht. 
Daarnaast moet verantwoorde transport  naar een opvangcentrum of ziekenhuis worden 
geregeld.  

Bij een brand in een gebouw is het van belang om te weten of er brandbaar materiaal is 
opgeslagen en of het gevaar op ontploffing aanwezig is. Dit is te achterhalen uit de 
plattegrond tekeningen.  

In verband met de eventuele evacuatie van de door de brand bedreigde dieren, is het van 
belang dat de dierverzorgers uit dat gebied snel ter plaatse zijn. Indien nodig kan ook de 
dierenarts worden gewaarschuwd. Dit wordt bepaalt door het crisisteam.  

11.1.5 Brand op het parkeerterrein 
Indien er brand is op het parkeerterrein, er staat een auto of het parkeerhuisje in de brand, 
moet dit worden gemeld door het noodnummer te bellen (tel. 202 of  Als er 
sprake is van slachtoffers moet dit worden gemeld in het bericht. De melder van het bericht 
blijft bij het slachtoffer tot de EHBO-er ter plaatse is.  

Een beginnende brand mag worden geblust. Anders moet er worden gewacht op de 
hulpdiensten en bezoekers en nieuwsgierige collega’s moeten op afstand worden gehouden. 

Sein brand meester wordt gegeven door de leidinggevende van de brandweer 
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11.2 Brand extern 

11.2.1 Brand buiten het park 
Bij constatering van brand buiten het park moet dit direct worden gemeld aan de 
Gastenservice (202 Zwart + Locatie). Gastenservice brengt Hoofd-BHV op de hoogte. 
Hoofd-BHV beslist of er externe hulpdiensten moeten worden gewaarschuwd. 

is aan drie kanten omgeven door bos waar brand kan ontstaan: 
- Zuidzijde: parkeerterrein - gebied langs 
- Westzijde: - gebied langs 
- Noordzijde: achter het kantoor - gebied langs 

Welke maatregelen moeten worden genomen hangt af van de ernst van de brand t.o.v. de 
bedreiging voor-. 

11.2.2 Brand van omliggend bosgebied 
Over de gehele oppervlakte van het park bevinden zich bomen. Het gevaar voor brand van 
deze bomen zal eerst voorkomen in de gebieden welke te maken kunnen krijgen met 
overslaande brand vanu it de aangrenzende gebieden. 

Als er brand van bossage wordt geconstateerd wordt de Hoofd-BHV door de Gastenservice 
op de hoogte gebracht. De Hoofd-BHV neemt polshoogte en beslu it of externe hulpdiensten 
ingeschakeld moeten worden. 

11.2.3 Brand bij aangrenzende bedrijven 
Bij het ontstaan van brand bij aangrenzende bedrijven kan het zijn dat er door de 
aangrenzende bedrijven om assistentie wordt gevraagd van het Als er om 
assistentie gevraagd wordt, coördineert de Hoofd-BHV dit. 

Assistentie die verleend kan worden is: 
Het opvangen van medewerkers of bezoekers van de aangrenzende bedrijven. 
Het verlenen van assistentie op de plek van de calamiteit door BHV-ers of EHBO
ers). 

Welke maatregelen moeten worden genomen hangt af van de ernst van de brand t.o.v. de 
bedreiging voor-. 

Interne maatregelen 
Ontruiming van bezoekers uit aan de brand grenzende gebieden. 
Ontruiming van bezoekers & medewerkers uit de kantoren / gebouwen die grenzen 
aan het brand gebied. 

- Afzetten van wandelpaden van en naar het gebied. 
Indien mogelijk en nodig, evacuatie van bedreigde dieren, als het nachtverblijf niet 
kan worden gebruikt i.v.m. instortingsgevaar. 

Sein brand meester wordt gegeven door de leidinggevende van de brandweer 
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12. Dier in nood 

12.1 Dier in nood 

Doe 4. 

De volgende handelingen worden uitgevoerd bij het constateren van een dier in nood (een 
dier zit vast) of een dier dat is ontsnapt uit zijn verblijf. 

12.1.1 Melding 

DENK AAN EIGEN VEILIGHEID 

Dierverzorger 
Portofoon: Oproep aan Dierverzorging compleet. 
Melding: 202 Melding: Bruin+ Diersoort+ Locatie 

Na de melding treedt een portofoonstilte in. In geval van nood kan de rode noodknop van de 
portofoon gebruikt worden. Er kan dan 10 seconden gepraat worden, zonder dat er nog een 
knop moet worden ingedrukt. 

Overige medewerkers 
Telefoon: 202 of 
Melding: Bruin+ Diersoort+ Locatie 

Buitenopenin ·· 
Telefoon: 
Melding: Ontsnapt dier+ Diersoort+ Locatie 

Maak geen grote of onverwachte bewegingen. Onderneem geen actie maar wacht op 
hulp! 

12.1.2 Inlichten van de Dagverantwoordelijke Dierverzorging en het crisisteam 

De melder 
- De melder houdt het dier in de gaten en denk aan eigen veiligheid 
- Tijdens openingstijden zorgt de melder, samen met collega's, dat mogelijke 

bezoekers en collega's op veilige afstand blijven. 
- Verzorgers blijven stand-by en melden waar ze zijn aan de Dagverantwoordelijke 

Dierverzorging door hem te bellen of via een portofoonmelding. 

Dagverantwoordeli jke Dierverzorging 
- De Dagverantwoordelijke Dierverzorging schat de situatie in (gevaarlijk en 

ongevaarlijk) en geeft eventuele instructies aan de dierverzorgers. 
Dieren die altijd gevaarlijk zijn: 

- (grote) katachtige en andere roofdieren 
- Olifanten 
- Neushoorns 
- Primaten (apen) 
- Grote hoefdieren (vanaf formaat schaap) 
- Struisvogels 

- Bij een gevaarlijke situatie: 
Melding: 202 Bruin ➔ BHV 
Crisisteam alarmeren 
Dierenarts alarmeren 
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Instructies aan medewerkers dierverzorging 
Duty manager informeren 
Gastenservice informeren om Duty op de hoogte te stellen. (Dit kan nadat de situatie 
is opgelost) 

- Bij een ongevaarlijke situatie:
Instructies aan medewerkers dierverzorging
Duty manager informeren
Gastenservice informeren om directie op de hoogte te stellen. Dit kan nadat de
situatie is opgelost.

Lid van het crisisteam 
- Begeeft zich na melding van een gevaarlijke situatie van een ontsnapt dier naar de

plek van de calamiteit met geschikte materialen.

Gastenservice 
- Alarmeert Hoofd-BHV. Deze is hoofdverantwoordelijke en neemt in overleg met de

hoofdverzorger de beslissingen.
- Gastenservice neemt contact op met de directie.

12.1.3 Telefoonnummers crisisteam dier 

Voornaam Achternaam Tel 

126 

127 

124 

130 

(Dierenarts) 170 

12.1.4 Politie 
In een situatie dat er een dier is ontsnapt moet altijd de politie op de hoogte gebracht 
worden. Dit gebeurd in overleg met  (coördinator Crisisteam) door de Gastenservice. 
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