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Inleiding

In 2013 werkte Equine Diagnostics b.v. verder aan het onderzoek dat in 2012 werd opgestart. Het
onderzoek werd in dit verslagjaar ook afgerond.

Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke rol de proefdierdeskundige in dit eerste jaar gespeeld heeft.

Groningen, mei 2014

1 Vergunning en regelgeving

In het verslagjaar was er geen reden om de vergunning aan te passen. Bij de start van het
onderzoeksproject in 2012 werd voorzien dat het project slechts een beperkte tijd zou duren. Daarom
werden in 2013 geen stappen gezet om in te spelen op de handen zijnde wijziging in de regelgeving.

2 Dierproeven en proefdieren

In 2013 werden 7 paarden gebruikt voor 7 experimenten. In een tweede onderzoeksaanvraag, die door de
Dierexperimentencommissie positief werd beoordeeld werden de experimenten voor een deel van de
dieren uitgebreid ten opzichte van de experimenten in de oorspronkelijke aanvraag.
De dieren waren niet in eigendom van de vergunninghouder en keerden na de testen gezond terug naar de
eigenaar.

3 Toezicht op het welzijn van proefdieren

3.1 Intern toezicht

Het intern toezicht werd uitgevoerd door de plaatsvervangend proefdierdeskundig
ontving van haar plaatsvervanger een verslag per e-mail en zij heeft een deel

van de experimenten ook op film bekeken. De proefdierdeskundige nam waar dat de uitvoerenden
zorgvuldig met de dieren omgaan en de uitvoering van het experiment afstemmen op de reactie van het
dier. Hierbij werden de grenzen, zoals gesteld in de DEC aanvraag niet overschreden. De aanpassing die
door de inspecteur van NVWA werd geëist had het gewenste resultaat (zie 3.2).
Gezien de positieve beoordeling over de uitvoering heeft de proefdierdeskundige aangegeven niet
aanwezig te hoeven zijn bij de uitvoering van de overige experimenten waarvoor positief advies was
afgegeven.
De faciliteit huisvest geen proefdieren voor langere tijd dan l dag. De dieren zijn daarvoor en daarna door
hun eigenaar elders gehuisvest.
De proefdierdeskundige verzorgde de jaarregistratie Proefdieren en Dierproeven voor de
vergunninghouder.

3.2 Extern toezicht

In 2013 vond één maal extern toezicht door een inspecteur van de NVWA plaats. De proefdierdeskundige
was hierbij aanwezig. De inspecties werden uitgevoerd aan de hand van de inspectielijsten 'handeling op
locatie' en 'onderzoeksplan'.
Het inspectiebezoek werd afgerond met een gesprek over de bevindingen. Deze werden ook per e-mail aan



de proefdierdeskundige toegestuurd. De vergunninghouder heeft hierop een uitvoerige schriftelijke
reactie gegeven.
Naast een kleine aanwijzing t.a.v. het gebruik van het welzijnsdagboek uitte de inspecteur vooral zijn
zorgen over de geschiktheid van de ondergrond waarop het paard tijdens de proef stond. Met een rubber
mat op de grond was wel geschikt voor de uitvoering van de proef.

4 Overige

De proefdierdeskundige hanteerde dezelfde werkwijze als in 2012. Deze richtte zich nu vooral op de
handelingen en effecten daarvan die aan de oorspronkelijke proefopzet werden toegevoegd. Zij voerde
overleg met en adviseerde aan de betrokken medewerkers, waaronder artikel 9 en artikel 12 bevoegde
personen, over de tweede onderzoeksaanvraag bij de Dierexperimentencommissie en ter voorbereiding op
de uitvoering van experimenten en ter evaluatie na uitvoering van de experimenten.

De proefdierdeskundige informeerde de vergunninghouder slechts zijdelings over de op handen zijnde
wijziging van de Wet op de dierproeven. Als in 2014 nieuwe dierexperimenten worden aangevraagd door
de vergunninghouder Equine Diagnostics dan zal de proefdierdeskundige de vergunninghouder op de
hoogte brengen van de nieuwe vereisten van de herziene Wet op de dierproeven.

De proefdierdeskundige woonde het afscheidssymposium va bij, die binnen deze
vergunninghouder een grote rol speelde bij de wetenschappelijke verantwoording en de inbreng van de
diagnostische technieken.


