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#DIERENZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

MEDEWERKER DIERENASIEL
OMSCHRIJVING

Introductie
Het dierenwelzijn is ondertussen bij het grote publiek bekend.
Er kunnen echter diverse verbeteringen worden aangebracht mbt de opvang, begeleiding en algemene omgang met dieren.
Het is dus belangrijk de nodige kennis te hebben omtrent verzorging, voorzorgsmaatregelen bij bepaald gedrag en behandeling van de dieren die in het asiel- en
verzorgingscentrum binnenkomen.

Omschrijving
Je kent zeker het begrip 'dierenwelzijn'. Toch zijn opvang, begeleiding en algemene omgang met dieren voor verbetering vatbaar.
Je hebt kennis nodig rond verzorging, voorzorgsmaatregelen bij bepaald gedrag en behandeling van de dieren die in het asiel- en verzorgingscentrum binnenkomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Medewerkers en begeleiders die in het asiel- en opvangcentrum met diverse dieren in aanraking komen. Zowel de aspirant-medewerkers, nieuwe medewerkers als
vaste medewerkers kunnen hier hun kennis optimaliseren.

Voorkennis
Geen, maar met dieren kunnen omgaan is een pluspunt.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Je kunt kandidaat-adoptanten beter begeleiden in hun keuze van hun toekomstig huisdier. Hierbij houd je rekening met de gezinssituatie, maar vooral ook
met het karakter van het dier.
Je leert de dieren voeden met kennis van zaken.
Je beheerst de basisbeginselen van vachtverzorging en je leert de elementaire behandelingen toe te passen.
Je verruimt je kennis van medicijnen en je weet hoe je een behandeling met medicijnen op een correcte manier verder zet.
Je kent en herkent de meest voorkomende ziekten.
Je weegt af of de interventie van een dierenarts noodzakelijk is.
Je kunt het gedrag van een dier op een verantwoorde manier inschatten.

PROGRAMMA
Dierenwetgeving
dierenwelzijn
bevoegdheden van een dierenasiel
wetgeving rond zwerfdieren
Dierengeneeskunde
ziektesymptomen herkennen
EHBO bij dieren: primaire verzorging
de medicatie toedienen volgens opdracht van de klant of dierenarts
vachtverzorging
soorten vacht bij de hond
soorten vacht bij de kat
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basisverzorging en elementaire behandeling
Voeding bij honden en katten
voedingsbalans voor honden en katten
Keuze van huisdier
gedrag van de hond
gedrag van de kat
met agressie omgaan
dieren in een stresssituatie opvangen

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 2 VAN 2

