
INSPECTIELIJST 

Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

ve'"''""~.no,;1.re e 
dierproefvergunninghouder 

Medewerker 

Regio Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

26-10-2011 -09:00 
VT dierproeven 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

RDNT1105 Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2011 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 4 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 5 
Antwoord 

Vraag 6 
Antwoord 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Nee 
Betreft onaangekondigd bezoek aan huisvesting van honden en katten. Bij de honden zijn relatief weinig bevindingen 
gedaan. In de katten is door betrokkenen en de nVWA-inspecteur relatief veel tijd gestoken in het verkrijgen en 
analyseren van gegevens rond de geobserveerde hoge kittensterfte. Daarom is besloten daar een aparte inspectielijst 
voor te maken. 

Deze lijst heeft alleen betrekking op de honden. 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 
Een enkele hond kan via het gaas klimmend in een ander hok komen. Dit heeft niet geleid tot agressie. 

Hygiëne en reinheid: 
Geringe afwijking 
De voersilo's zijn van een matige kwaliteit. De klep moet met tape worden afgeplakt omdat deze anders opengaat. Daar 
waar de tape deels loslaat ontstaat soms een smerige plakrand met voer. Maandelijks worden de silo's vervangen, geeft 
- aan. Gezien het spetteren met water/speeksel dat honden kunnen doen, is dit een risicopunt 
Aan het plafond hangen kunststof platen om het geluid te verminderen. Er zijn in het verleden honden geweest die kans 
hebben gezien om langs het draadwerk omhoog te komen en deze platen aan te vreten. Een deel van de kooien is te 
dicht op de wand geplaatst, waardoor de honden isolatiemateriaal van de wand konden eten. Dit is een ontwerpfout, met 
het risico van complicaties bij de honden. Men meldt geen uitval en inmiddels kunnen de (meeste) honden er niet meer 
bij. Het blootliggende isolatiemateriaal is slecht reinigbaar. Het is gelukkig wel zo hoog dat er geen ontlasting tegenaan 
komt. 
Men heeft geen ziekenboeg; hiervoor wordt de kraamkamer gebruikt. 
Overigens H&K besluit stelt ziekenboeg moet capaciteit hebben van 1/10 van aanwezige dieren! 
Binnen de SPF zijn twee toiletten voor medewerkers. Men geeft aan deze te gebruiken in overall, met handschoenen 
aan. De handschoenen worden dan gedesinfecteerd en buiten het toilet gewisseld. De vraag is wanneer de 
handschoenen worden gedesinfecteerd: voordat men de overall weer sluit/aantrekt of daarna. Zowel bij staand als bij 
zittend gebruik betekent dit dat de overall eenvoudig wordt besmet met excreta (zeker in het licht van een hemoly1ische 
Streptococ is dat zeer relevant). 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Voldoet 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 
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Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

Vraag 9 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 10 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 11 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 12 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 13 
Antwoord 

Vraag 14 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 

Vraag 17 
Antwoord 

Vraag 18 
Antwoord 

Vraag 19 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Draadkooien of Draadrooaterbodema: 
Voldoet 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 

Kooiverrijking en neatmateriaal: 
Voldoet 
Men geeft kunststof Kong-kluiven (rood). Tijdens inspectie leek het alsof één hond een kluif had die, als deze nog één 
keer in tweeên gebeten werd, inslikbaar zou zijn.- geeft echter aan dat dit nog nooit is voorgekomen. 
Sommige honden spelen met de Kong-kluiven, maar op termijn zal dit voor de meeste dieren gaan vervelen. Soms rolt 
een kluif in de kooi ernaast. Na teruggooien is de kluif wellicht weer interessanter geworden. 
Men zou kauwkluiven kunnen geven. geeft aan dat deze niet steriel zijn, maar dit zou d.m.v. doorstraling wel 
mogelijk moeten zijn.- geeft aan dat dit zou kunnen leiden tot meer agressie. Inderdaad: hoe interessanter de 
kooiverrijking, hoe meer een hond zich iets toe-eigent. 

Dag- of logboek: 
Geringe afwijking 
Het welzijnsdagboek levert te weinig informatie over de dieren. Een hond met een kapotte staart, waarschijnlijkagveen 
bijtwond, staat niet in het WDB. Geen specifieke zorg of verdere actie aangetekend .Zie verder lijst over katten. 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Voldoet 
Tatoeage volgens opgave op 7 weken leeftijd. 

Kooilebeling: 
Geringe afwijking 
De dierinformatie/identificatie op het hok komt regelmatig niet overeen met de dieren in het hok. Op twee hokken 
gecontroleerd: In één hok zaten 7 dieren en stonden er 6 op het "kooilabel", in een ander hok zaten 3 dieren en stonden 
er 4 op het label. 
Men geeft aan dat deze formulieren inderdaad niet altijd goed worden bijgehouden. Ze worden gebruikt om een hond te 
zoeken. 

Drinkwater (systemen): 
Voldoet 

Opalag voedera en materialen: 
Voldoet 
Men heeft een apart puppy-voer en adult-voer. Indien een puppy wat langer in de kraamkamer blijft, wordt het langzaam 
over-gewend van pupy naar adult voer (half om half). Men ziet geen diarree a.g.v. voerwisselingen. 

Temparatuur dierverblijven: 
Voldoet 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Voldoet 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Voldoet 

Ventilatie dierverblijven: 
Voldoet 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Voldoet 
Honden blaffen tijdens inspectiebezoek erg hard. 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Tranaport proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Buthanaaie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

40111 11111111111111111111 RDNT1105 Inspeetie regeling 26-okt-2011 Blz. 2 



Vraag 23 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Algemene indruk: 
Matig 
Veel geringe afwijkingen, daarom niet helemaal voldoende. 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Ja 
De honden krijgen volgens. anderhalf nest per jaar. Dit is in strijd met het Honden- en katten besluit (1 nest per 
jaar). Er waren tijdens inspectie echter geen teven die zichtbaar te lijden hadden van een overmatige belasting. Eén teef 
was erg zwaar geworden, maar dat hoeft daar niets mee te maken te hebben. 
Men heeft weinig last van dystokia, geeft- aan. Er ligt Oxytocine in de kast, maar die wordt nauwelijks gebnuikt. 
Circa 2x/jaar is een Keizersnede nodig. Deze wordt verricht door art 14 PK; men kan niet verklaren wat er gebeurt als 
PK niet aanwezig zou zijn. Na vertrek (binnen 2 jaar) wordt de art 14 opgevolgd door een niet-dierenarts.- geeft aan 
dan zelf de keizersnede te gaan uitvoeren. Aangegeven dat niet-experimentgebonden keizersnedes soms complex 
kunnen zijn. 

Als de teef loops gezien wordt, wordt deze bij de reu gelaten. Als er geen dekking plaatsvindt, wordt het later nog eens 
geprobeerd. Als wel een dekking plaatsvindt, wordt ze vervolgens minimaal 7 dagen bij de reu gelaten. Men geeft aan 
dat (gerekend vanaf de eerste dekking) de teefjes meestal een paar dagen over de uitgerekende datum dragen. Men is 
dus iets aan de vroege kant met de eerste dekking. De teef gaat pas weg bij de reu als er een nieuwe teef bij kan, zodat 
dieren niet lang individueel zitten. 
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Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

INSPECTIELIJST 

e 
dierproefvergunninghouder 

Voedsel en waren Autoriteit regio Noordwest 

26-10-2011 -09:00 
VT dierproeven 

RDNTllOS Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2011 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Nee 

IDoc. 4 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting Betreft onaangekondigd bezoek aan huisvesting van honden en katten. Bij de honden zijn relatief weinig bevindingen 

gedaan. In de katten is door betrokkenen en de nVWA-inspecteur relatief veel tijd gestoken in het verkrijgen en 
analyseren van gegevens rond de geobserveerde hoge kittensterfte. Daarom is besloten daar deze aparte inspectielijst 
voor te maken. Deze lijst heeft alleen betrekking op de katten. 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 5 
Antwoord 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

Vraag 9 
Antwoord 
Toelichting 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 
Binnen de SPF zijn twee toiletten voor medewerkers. Men geeft aan deze te gebruiken in overall. met handschoenen 
aan. De handschoenen worden dan gedesinfecteerd en buiten het toilet gewisseld. De vraag is wanneer de 
handschoenen worden gedesinfecteerd: voordat men de overall weer sluitlaantrekt of daama. Zowel bij staand als bij 
zittend gebruik betekent dit dat de overall eenvoudig wordt besmet met excreta (zeker in het licht van een hemolytische 
Streptococ is dat zeer relevant). 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Voldoet 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 

Draadkooien of Draadroosterbodems: 
Voldoet 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Geringe afwijking 
De katten hebben geen zachte matjes.- geeft aan dat dit niet kan vanwege de hygiëne-eisen in een SPF. maar dat 
standpunt is onverdedigbaar. Als deze regelmatig gewassen en gedroogd worden. is er geen enkel hygiënisch bezwaar. 
2007-526 stelt: Er dient te worden voorzien in voldoende ligplaatsen voor alle katten. die bestaan uit een geschikt. 
gemakkelijk te reinigen materiaal. Deze ligplaatsen dienen te zijn voorzien van polyesterdekens of een soortgelijk 
beddingmateriaaL Geen reden om dat niet te doen. 
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Vraag 10 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 13 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 

Vraag 17 
Antwoord 

Vraag 18 
Antwoord 

Vraag 19 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 
Toelichting 

Dag- of logboek: 
Geringe afwijking 
WDB is veel te beperkt. 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

-Ten eerste worden individuele kitlens niet onderscheiden, terwijl dit met een eenvoudige beschrijving wel mogelijk is. Er 
wordt nu alleen gesproken van "Kit van kat-nummmer zo-en-zo is suf', maar niet welk kitten. 
-Ten tweede wordt alleen gewerkt met codes welke geen gradaties kennen. Zo is een kitten suf (plus enkele andere 
afwijkingen) en de volgende dag dood. Was de kat moribund of iets versuft? 
-Er is totaal geen woordelijke omschrijving, waardoor te weinig informatie over de dieren beschikbaar is. Bijvoorbeeld: 
38+ betekent: Kitten dood gevonden. Men geeft uit het geheugen aan dat deze recentelijk was doodgebeten, maar dat 
is over enkele weken tot maanden niet inzichtelijk meer. Ook nu niet inzichtelijk voor toezicht. 
-Er worden geen acties aangetekend. 
-Het is erg ingewikkeld om van een individueel dier een logisch historisch overzicht te verkrijgen. Men heeft een lijst met 
klinische verschijnselen waar wordt aangetekend hoeveel dieren er afwijkend zijn, daarna moet men naar een tweede 
lijst waar per datum wordt aangegeven welke dieren welke afwijkingen hadden, maar daar staan geen ondernomen 
acties, of meldingen als "dier weer gezond". Behandelingen werden in 2010 aangetekend in een derde lijst "Veterinair 
logboek", maar in het huidige proefboek ontbreekt deze lijst. Erg onoverzichtelijk. 
-Op 7/10/2011 staat bij klinische verschijnselen Deel I bij de katten dat er een dier is met een afwijking. Dit moet in Deel 
11 worden uitgewerkt. Daar staat echter niets op deze datum. 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Voldoet 

Kooi labeling: 
Voldoet 
De kooilabels komen niet altijd overeen met wat er in de kooi zit. Een kater is bijvoorbeeld bij een groep geplaatst en 
staat niet op de kooilijst met dieren in de kooi. 

Drinkwater (systemen): 
Voldoet 
Bij katten worden volgens opgave de drinknippels regelmatig gecontroleerd. 

Opslag voeders en materialen: 
Voldoet 

Temparatuur dierverblijven: 
Voldoet 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Voldoet 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Voldoet 

Ventilatie dierverblijven: 
Voldoet 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Niet geconstateerd 
Dat wil zeggen dat niet bewust is genoteerd of de katten de blaffende honden kunnen horen. 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Transport proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Algemene indruk: 
Matig 
Het grootste probleem dat deze faciliteit heeft is de sterfte van met name jonge katten (kittens); art12- geeft aan dat 
slechts rond de 60% van de geboren kitlens wordt gespeend. Ook sterven enkele oudere katten. Een Tenkele katten 
vertoonden nierlijden. Bij meerdere katten is bloed afgenomen voor nierfunctie, maar dit gaf geen grove afwijkingen te 
zien. 
Ondanks de ernst van de sterfte, wordt op weinig dieren sectie gedaan. Het is heel verstandig juist een geêuthanaseerd 
dier voor pathologie aan te bieden (geen autolyse en overgroei), maar: 28/9/11 Kit van 2403043 gedood + destructie. 

De sectieverslagen zijn erg kort en bevatten geen adviezen t.a.v. verder onderzoek of behandeling. 
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Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

De proefdierdeskundige die optreedt als dierenarts, heeft geen toegang (gehad) tot de rnacrosepische en andere 
bevindingen. 

Mede naar aanleiding van de latere communicatie met de art 14, komt de nVWA tot de volgende conclusies. 
-De stress van het verhuizen in combinatie met de slechte socialisatie van katten zoals dit is gezien, kan inderdaad 
aanleiding geven tot verhoogde kittensterfte. Door het euthanaseren van wilde katten en andere maatregelen is de 
stress in de cattery sterk gereduceerd, terwijl tegelijkertijd de kittensterfte blijft toenemen tot bijna 45% (gemeten als 
aantal gestorven gedeeld door aantal geboren over steeds 10 nesten). Dit maakt stress als (enige) oorzaak al minder 
waarschijnlijk. Een uitgebreide analyse door de inspecteur wijst uit dat de sterfte toeneemt na de 1e verhuizing tot 25%, 
en dan weer daalt. Bij de 2e verhuizing stijgt de sterfte naar bijna 45%, en dan blijkt dat ook de nestgrootte sterk 
afneemt. Verhuisstress is geen voor de hand liggende verklaring voor het afnemen van nestgrootte (en waarom niet bij 
de eerste, maar wel bij de tweede verhuizing?) Er is ook geen verklaring voor een veel grotere sterfte bij de 2e 
verhuizing. December 201 0/januari 2011 was nog nauwelijks sprake van verhuisstress, maar bleef de kittensterfte hoog. 
Rond de top van de infectie werd S. canis vastgesteld in twee dode katten (1 kitten). 

-De nVWA-opvatting is dat als er sterfte optreedt in een kattenfok en erS. canis wordt aangetoond in dode kittens, dit 
voldoende reden is om deS. canis rond de partus te bestrijden, ook als deze secundair is aan stress. De art 14 heeft 
laten weten dat naar aanleiding van de nVWA rapportage is besloten om inderdaad rond de partus langwerkende 
amoxycilline te gaan gebruiken. 

-De vraag is bovendien of de geleverde proefdieren geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt gaan worden. De 
FELASA recommendations noemen screening op Streptococcen Group G bij katten niet voor niets "compulsory". S. 
canis is ongewenst in diverse soorten experimenten, maar de aanwezigheid ervan wordt middels het HMR niet gemeld 
aan de afnemer. De Art 14 heeft naar aanleiding van deze bevinding voorgesteld om de Streptococ in het health 
monitoring programma op te nemen. Beide punten moeten echter nog worden kortgesloten met Intervet 

-Voorzover wij kunnen opmaken uit de eerdere emails, stuurt de patholoog geen sectieverslag naar de 
fokaccommodatie, en ook niet naar de proefdierdeskundige. De twee uitslagen die tijdens de inspectie zijn bekeken 
vermeldden alleen "Streptococcen groep G". Ook dit heeft nu de aandacht van de VGH. 

-Tijdens de inspectie is gemeld dat de katten afkomstig waren van de~ en dat vanwege 
wild gedrag een substatieel aantal dieren gedood moest worden. Uit de reg1strat1e van IJ t niet dat er dieren 
afkomstig zijn van een registreerde fokker/leverancier (wat bij de we et geval zou zijn); bovendien 
blijkt nergens dat er dieren vóór de proef gedood zijn. DLO (401 00) meldt het gebruik van 6 katten van een erkende 
fokker maar- meldt deze dieren niet als afgeleverd. De registratie is niet volledig. 

-Bij een langdurige kittensterfte van deze omvang, mag op grond van de CoP Welzijnsbewaking verwacht worden dat 
men een actieplan vastlegt, waarin men ook de adviezen opneemt van geraadpleegde deskundigen. Daarvan is althans 
niets vastgelegd. Dit wordt nu schriftelijk aan beide VGHs gevraagd. NB Men geeft aan dat de katten eigendom waren 
en blijven van Intervet registreert de fok en DLO registreert deze dieren niet. De artikel 14 van DLO houdt 
namens toez1cht, is gemeld. De art gevraagde 12 gaf aan voor DLO te werken. Voor wat betreft de 
verantwoo e IJ heid voor deze dieren gaat de nVWA op grond van bovenstaande uit van betrokkenheid van beide 
vergunninghouders. 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Ja 
Men heeft een kater toegevoegd aan een bestaande harem van één kater plus meerdere poezen, om de dekbereidheid 
van de oorspronkelijke kater te bevorderen. De gast-kater had een kapotte neus a.g.v. vechten. Men geeft aan dat dit 
kortdurend was. De inspecteur is niet bekend met deze strategie en acht deze risicovol. Dat wordt onderschreven door 
Richtsnoer 2007-526: Er dient extra zorgvuldig te werk te worden gegaan in de volgende gevallen: herindeling van 
katten in nieuwe groepen, introductie van een nieuwe kat in een groep, het onderbrengen van engesneden katers in een 
groep en het houden van katten in 
grotere groepen 
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Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

INSPECTIELIJST 

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest 

02-12-2011 -12:15 
VT dierproeven 

RDNT1105 Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2011 

Vraag 1 
Antwoord 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Nee 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 

!Doe. 26 

Vraag 4 
Antwoord 
Toelichting Proef 2011069 groepshuisvesting schapen en rund beperkte reiniging i kv proefgebonden aangepaste 

reinigingsmethodiek: geen redenen om aan te nemen dat sprake is van welzijnsverstoring, wel bevuilde vacht 
achterhand. 

Vraag 5 
Antwoord 
Toelichting 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Voldoet 
Proefgebonden huisvesting 2 schapen en 1 rund (2011069). 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 

Vraag 6 
Antwoord 
Toelichting voldoet voor pluimvee; voor varkens, schapen en runderen voldoende oppervlakte, bedding materiaal ontbreekt echter. 

Ligplaatsen verwarmd. 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 9 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 10 
Antwoord 
Toelichting 

Draadkooien of Draadroosterbodems: 
Niet geconstateerd 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 
Door procedures omtrent routing en frequentie ( 1x/dag) van betreding dierverblijven is aandachtspunt of een ontdekt 
lijden zo snel mogelijk wordt verholpen. Bij deze inspectie geen indicaties voor extra welzijnsschade ivm lage frequentie 
van betreden dierverblijven. 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Geringe afwijking 
Schapen en runderen: geen beddingmateriaal; bij varkens is er wel een bijtketting met stokken, kippen (nog niet aan de 
leg) hebben zitstok en bedding. 

Dag- of logboek: 
Niet geconstateerd 
Veelal binnen in infectieuze omgeving en niet beoordeeld. Soms in buitenruimte/ gang beschikbaar, dan wel voldoende 
ingevuld. 
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Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 

Vraag 13 
Antwoord 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 17 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 18 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 19 
Antwoord 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Niet geconstateerd 

Kooi labeling: 
Voldoet 

Drinkwater (systemen): 
Voldoet 

Opslag voeders en materialen: 
Voldoet 

Temparatuur dierverblijven: 
Voldoet 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Geringe afwijking 
Incidenteel kleine afwijkingen van wettelijke range maar geen recente waarden< 35%. Geen indicaties voor 
welzijnsschade. 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Niet geconstateerd 
aandachtspunten: Zeer lage lichtintensiteit in pluimveeruimtes met uitsluitend natuurlijke lichtinval (muv tijden van 
verzorging en controle van de dieren). De dieren vertoonden wel enige activiteit in de lichtperiode met lage intensiteit. 
Advies art 14 na te meten of intensiteit niet< 20 lux. 
Daarnaast is niet gelet op afwezigheid van laagfrequente TL balken in pluimveeruimtes. 

Ventilatie dierverblijven: 
Geringe afwijking 
Gezien kleine afwijkingen in RV. 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Transport proefdieren: 
Geringe afwijking 
aanvoer van muizen (: moeder en pups) in de eerste levensweek. 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Algemene indruk: 
Matig 
Op aspecten verouderde faciliteit. Aanvang renovatie begin januari 2012, tevens nieuwbouw. 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Ja 
2010135.b: registratievoorstel code 4 anaesthesie is m.i. onterecht: allen i.v. euthanasiemethode. 
2011152a: Aanvoer van te jonge dieren ikv proef; voorstelregistratie dood na de proef m.i. onterecht. 
2011069: nadere afspraak voor DPR conform OZP jan 2012 mede ivm toezicht welzijnsdagboek. 
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