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26060
09:00
VT dierproeven

RDNT1207 Dierproef OZP
01-01-2012

Dierproeven

Vraag 1 Was het bezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting via proefdierdeskundige aan coördinator laten melden.

Vraag 2 Is er een kenmerk van het ozp?
Antwoord Ja
Toelichting Danone 208; Onderzoek bevat 3 deelstudies. Focus op deel 2 en 3 (lopend).

Vraag 3 Is er een werkprotoool?
Antwoord Ja

Vraag 4 Is de diersoort conform het OZP?
Antwoord Voldoet
Toelichting muis

Vraag 5 Is het aantal dieren conform het onderzoeksplan?
Antwoord voldoet
Toelichting standaard 6 dieren bij groep; alle experimentele groepen herkenbaar.

Vraag 6 Klopt de artikel 9 functionaris in de praktijk?
Antwoord Voldoet
Toelichting indiener/ ar(9 Wod is niet coördinerend op praktische zaken.

Vraag 7 Is de herkomst van de proefdieren conform onderzoeksplan?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting code 5= CR

Vraag 8 Is het evt aanwezige werkprotocol conform ozp?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting voornaamste verschil mbt risico op meer ongerief is gelegen in formulering van het zgn. humane eindpunt: OZP stelt

-10% BW in twee dagen, WP -20% BW in 2 dagen; WP heeft echter ook aanvullende criteria HEP tov OZP: ziek ogend
dier met stool score 3 (erg zachte ontlasting met zichtbaar bloed).
WP vermeldt herkomst dieren explicieter dan OZP, bevat foutieve aanduiding sexe (inmiddels gecorrigeerd op WP) en
foutieve aanduiding methode van doden indien HEP bereikt wordt (nvt).
In deel III is gekozen voor niet plaatsing van s.c.T sensor, wegens geen afwijkende waarden in deel l en II.

Vraag 9 Is de behandeling conform ozp?
Antwoord voldoet
Toelichting Herkenbaar behandelingsgroepen; deel III lopend onderzoek.

Vraag 10 Is de verzorging conform ozp?
Antwoord Voldoet
Toelichting Divers dieetvoer en toediening van DSS via drinkwater
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 Is de huisvesting conform ozp?
Antwoord voldoet
Toelichting Paarsgewijs met nestmateriaal. RV incidenteel boven wettelijke norm.

Vraag 12 Klopt de artikel 12 functionaris in de praktijk?
Antwoord Voldoet
Toelichting CKP medewerkers verzorgen dieren in de weekends wanneer geen extra proefgebonden handelingen uitgevoerd

worden. Doordeweekse verzorging en behandeling door personeel Danone.

Vraag 13 Is de aard van de ingreep conform ozp?
Antwoord voldoet
Toelichting gavage indien toediening van teststof via dieet niet mogelijk is. Gebruik isofluraan sedatie/ anaesthesie voor plaatsing T

sensor s.c./ scan en aansluitende euthanasie.
Voor deelexperiment III is gekozen voor niet plaatsen van de s.c. T sensor omdat dit geen extra informatie opleverde.
Euthanasiemethode: verbloeding onder gasanaesthesie door oogextirpatie heeft risico van bijkomen.
Besproken in hoeverre bewegingsmeting goede parameter kan zijn voor toepassing van HEP. Conclusie: wel
ondersteunende indicatie voor de ernst van het ongerief maar nog niet toepasbaar als HEP. Slimme toepassing
verrijkingsmaterialen en verstrekking relatief grote kooi heeft geen belemmerende werking op bewegingsmeting.

Vraag 14 Is de frequentie van de ingreep conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 15
Antwoord

Ie de duur- van de ingrepen conform ozp?
Niet geconstateerd

Vraag 16 Is de mate van ongerief conform ozp?
Antwoord Afwijkend positief
Toelichting In OZP wordt het maximale ongerief voor controle groep zonder DSS behandeling gesteld op code 3. Uit

welzijnsevaluatie van deel II blijkt dat het ongerief indien geen gavage toegepast hoeft te worden op code 2 geschat
wordt (m.i. terecht).

Vraag 17 Is een methode ter vermijding van ongerief conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting isofluraan; mobiele gasanaesthesieinstallatie bevindt zich volgens opgave op andere proefdierlocatie.

Vraag 18 Is eerder gebruik van het dier conform ozp?
Antwoord NVT

Vraag 19 Zijn de humane eindpunten toegepast conform ozp?
Antwoord voldoet
Toelichting Feitelijke toepassing was door verloop van het experiment niet noodzakelijk.

Vraag 20 Is de bestemming van het dier na de proef conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting deel III: lopend onderzoek;voldoet overig.

Vraag 21 Hat is uw algemene indruk?
Antwoord Geringe afwijking

Vraag 22 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting welzijnsevaluatie bevat voorstel voor registratie dierproefgegevens. Item pijnbestrijding m.i. te verbeteren, m.n. voor met

DSS behandelde groepen conform voorstel OZP. Gezien model is pijnbestrijding meer strijdig met doel van de proef dan
gebrek aan aanleiding.
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