
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Doe. 5

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

71100 STICHTING VAN HALL/LARENSTEIN
AGORA
l
8934 CJ
LEEUWARDEN

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

21-11-2014

11:00
VT dierproeven

Lijst

Geldig vanaf

RDNT1405 Inspectie regeling
huisvesting
01-01-2014

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja ^^^
Toelichting gemeld bijm

Vraag 2 Buitenverblijven:
Antwoord Voldoet
Toelichting Buitenverblijven deels wegens ophokplicht vogels niet in gebruik. Konijnen kunnen naar binnen, geiten worden

gehouden in openfront stal. Buitenverblijven staan op nominatie om vergroot te worden en bodemoppervlak te
veranderen van samenstelling waardoor oa.a. meer graafmogelijkheden gegenereerd worden voor konijnen. Tevens
gesproken over uitbreiding voor buitenruimte pluimvee en gewenste afscherming .

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
Antwoord Voldoet
Toelichting Wegens Al situatie ook additionel maatregelen desinfectie bij ingang.

Vraag 5 Gr oeps- of individuele huisvesting:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting enkele kip individueel na euthanasie koppelgenoot. Zal komend weekend poging ondernomen worden tot resocialisatie.

Gezien Al situatie met ophokplicht wel moeilijker.

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord Voldoet

Vraag 7 Draadkooien of Draadroos terbodens :
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Geit: Op veterinair advies zwarte zalf op abces gesmeerd; dat is m.i. niet optimaal: beter laurierzalf om proces van

rijping te versnellen. Gezien suboptimale voedingstoestand van de geit na herstel additioneel bloedonderzoek
geïndiceerd.
Daarnaast dominantie van Toggenburger leidt tot suboptimale voedingstoestand bij rest van de koppel. Geadviseerd
verrijking aan te passen met evt ruimtelijke scheiding (verhoging)en tijdelijk andere groepen te formeren.

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
Antwoord voldoet
Toelichting zeer uitgebreid aandacht hiervoor muv geit (zie item verzorging). Wel liksteen voor geit.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Voldoet
Toelichting Muv specifieke vastlegging observatie gedaan aan de dieren indien geen bijzonderheden worden aangetroffen.

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Voldoet

Vraag 12 Kooilabeling:
Antwoord Voldoet

Vraag 13 Drinkwater ( systemen ) :
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Opslag voeders en materialen:
Antwoord Voldoet

Vraag 15 Temperatuur dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 16 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting in rattenverblijf. Actie ondernomen ter verbetering.

Vraag 17 Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord Voldoet
Toelichting heel goed: omgekeerd dag-nachtritme voor ratten.|

pluimvee.

Vraag 18 ventilatie dierverblijven:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting op basis van gering afwijkende RV, voorts goed.

l heeft aandacht voor evt. verstorende buitenverlichting bij

Vraag 19 Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 20 Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 21 Transport proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 22 Euthanasie proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 23 Algemene indruk:
Antwoord Voldoet
Toelichting Men streeft zeer ruime huisvesting na van de gehouden soorten. Ophokplicht ivm Al is spelbreker. Uitbreiding en

kwalitatieve aanpassing buitenruimte is goed initiatief.

Vraag 24 zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting 1-vergunning Wod: nu aan van Hall Larenstein te Wageningen, adres (Velp) en portefeuillehouder dient aangepast te

worden ̂ ^^^^H) ^^^^^^2-afbakenïngcfierproef en inzet studenten van opleiding die niet tot^jm opleiden.
Normale dierverzorging op instelling waar ook proefdieren gehouden worden moet mogelijk zijn (bijv. melken
pensfistelrunderen).
3-HEP oudere dieren: m.n. ratten extra aandacht hiervoor gevraagd.
4-pluimvee: kippen hebben gezondheidsproblemen gekend : gestreefd wordt naar leegstand gevolgd door reiniging en
desinfectie in periode rond jaarwisseling.
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