Protocollen en werkafspraken over ziektepreventie
onderzoeken
Protocollen en werkafspraken zijn voor bedrijven een belangrijk middel om dierziekten te
voorkomen. Je gaat op je stagebedrijf onderzoeken welke protocollen/werkafspraken er zijn die
te maken hebben met de ziektepreventie van de aanwezige dieren.

Naleven van werkafspraken en protocollen is goed voor het dierenwelzijn

Opdracht
Verzamel op je stagebedrijf vijf protocollen en/of werkafspraken die invloed hebben op de gezondheid
van de aanwezige dieren. Maak hiervan een overzichtelijke lijst.
Tip: Niet alle werkafspraken worden op papier vastgelegd. Vraag daarom ook naar mondelinge
afspraken.
Onderzoek op het bedrijf in hoeverre deze protocollen en/of werkafspraken worden nageleefd.
Benoem specifiek wat dit betekent voor de overdracht van pathogenen (virus, bacterie, schimmel en
parasiet). Als er van de protocollen/werkafspraken wordt afgeweken, beschrijf je de afwijking en het
eventuele gevaar voor de gezondheid en het welzijn van de aanwezige dieren.
Bedenk welke aanvullingen op de protocollen en/of werkafspraken nodig zijn en noteer ze op je lijst.
Als de werkafspraken in jouw ogen voldoende zijn, noteer je dit ook.
Bespreek de uitkomsten van je onderzoek met je stagebieder. Maak vervolgens een verslag van je
bevindingen en de opmerkingen daarover van je stagebieder.

Tip: Op sommige bedrijven zullen geen werkafspraken zijn gemaakt die gerelateerd zijn aan
diergezondheid. Ontwikkel in dat geval zelf drie protocollen en/of werkafspraken die volgens jou
bijdragen aan een betere gezondheid van de dieren op het bedrijf.
Resultaat
 Een lijst met vijf werkafspraken en/of protocollen die te maken hebben met gezondheid van
dieren op jouw stagebedrijf.
 Of: Een lijst met drie zelfopgestelde protocollen/werkafspraken die te maken hebben met
gezondheid van dieren op jouw stagebedrijf.
 Een verslag van je onderzoek.
Reflectie
 Was je op de hoogte van de bestaande protocollen/werkafspraken op je stagebedrijf voordat
je aan deze opdracht begon?
 Heb je sinds je met deze opdracht bezig bent je werkwijze op je stagebedrijf aangepast?
 Vind je dat de protocollen/werkafspraken voldoende bijdragen aan de gezondheid van de
dieren op je stagebedrijf? Zo nee: waarom niet?
 Van wie verwacht je voor de aanvang van je stage informatie over de
protocollen/werkafspraken op het bedrijf?

