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Gesprek met vergunninghouder en proefdierdeskundige

Vraag 1 Heeft de vergunninghouder bevoegdheden verleend zoals genoemd in artikel 7 van het
dierproevenbeslui t 7

Antwoord Ja
Toelichting JA, maar aanwezigen JK (opl.directeur, namens VGH; verder: VGH), MdR (Art 9) en art 14 zijn niet op de hoogte van

het (al dan niet) bestaan van een arbeidsovereenkomst. Aansluitend aan de inspectie geeft men aan in het HRO archief
een dienstverleningsovereenkomst met het EDC/ErasmusMC uit 2002 te hebben gevonden. Niet ingezien.

Vraag 2 Heeft de vergunninghouder andere bevoegdheden verleend dan genoemd in artikel 7 van
het dierproevenbemluit?

Antwoord Nee
Toelichting NEE, er is althans niets schriftelijk vastgelegd en in de praktijk is dit nog niet voorgekomen, maar men zal meewerken

aan evt. verzoeken van de art 14 om een experiment te stoppen, bijvoorbeeld.

Vraag 3 Heeft de proefdierdeskundige «lle medewerking van de instelling? (dpb art 8)
Antwoord Ja
Toelichting Beaamd door art Hen VGH.

Vraag 4 Mag de proefdierdeskundige kleine wijzigingen in een OZP goedkeuren?
Antwoord Nee
Toelichting Het DEC-reglement voorziet hier niet in; er is wel een kleine commissie in oprichting. Overigens komt ook afwijken van

het OZP volgens opgave zelden of nooit voor.

Vraag 5 Wordt de proefdierdeskundige op de hoogte gesteld van proeven met ernstig ongerief
(zie vergunningvoorwaarden)?

Antwoord Ja
Toelichting DWZ dat dit überhaupt niet voorkomt. PDK zie alle OZPs voordat ze naar de DEC gaan.

Vraag 6 lm de proefdierdeskundige een medewerker van de vergunninghouder of wordt zi j /of hij
ingehuurd?

Antwoord Nee
Toelichting Ingehuurd op Ad hoc- basis. DEC-aanvragen 1x/jr, praktica tijdens uitvoering daarvan.

Vraag 7 Voor hoeveel andere vergunninghouders houdt de proefdierdeskundige(n) ook nog
toezicht?

Antwoord Numeriek
Toelichting 1 Erasmus MC

Vraag 8 Hoe ia toezicht geregeld op proeven die door een andere vergunninghouder bij deze
vergunninghouder worden uitgevoerd?

Antwoord NVT

Vraag 9 Hoe im het toezicht geregeld op dierproeven die onder verantwoordelijkheid van deze
vergunninghouders elders worden uitgevoerd?

Antwoord HVT
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Vraag 10 Wordt er door de proefdierdeakundige een jaarverslag gemaakt? (dpb art 9)
Antwoord Ja
Toelichting Niet over 2009; VGH wil dit wel doen over 2010.

Vraag 11 Wordt er aan nascholing gedaan en waaruit bestaat dat?
Antwoord Ja
Toelichting FELASA-congressen, ESLAV Scientific Meeting, bijeenkomsten van de Beroepsgroep Proefdierdeskundigen,

communicatie-training en zelfstudie voor het ECLAM-dipl.

Vraag 12 I* er regelmatig overleg tussen vergunninghouder en proefdierdeakundige?
Antwoord Nee
Toelichting Aard van de proeven is zodanig dat hier weinig noodzaak toe is. Er is wel regelmatig overleg met de art

9/proefdiercoördinator (telefonisch, email). VGH overweegt in de toekomst de art 14 1x/jr te spreken rond het aanbieden
van het JVS.

Vraag 13 Wordt de proefdierdeskundige regelmatig van knelpunten op de hoogte gehouden door
art 9 en art 12?

Antwoord Ja
Toelichting JA Bijvoorbeeld de klimaatproblemen die opgelost zijn i.o.m. de art 14.

Vraag 14 I* de proefdierdeskundige als adviseur verbonden aan l of meerdere DEC's?
Antwoord J«
Toelichting 2 DEC-BON, DEC-Consult.

Vraag 15 Is bij afwezigheid van de proefdierdeskundige het interne toezicht geregeld?
Antwoord Ja
Toelichting DWZ niet op papier, maar in de praktijk is dit geen probleem. Het waarnemen van het intern toezicht van het Erasmus

MC is hier ook van toepassing; bovendien vinden alle dierproeven plaats in één korte periode, buiten de vakanties.

Vraag 16 Heeft de proefdierdeskundige nog een andere functie bij dezelfde vergunninghouder?
Antwoord Nee

Vraag 17 Ia het interne toezicht geregeld als de proefdierdeskundige ook onderzoeker is?
Antwoord N. v. t.

Vraag 18 Werkt de proefdierdeskundige volgens een code/systeem?
Antwoord Nee
Toelichting NEE, geen specifiek, algemeen bekend systeem zoals AAALAC of GLP.

Vraag 19 Wordt door de proefdierdeskundige scholing gegeven?
Antwoord Ja
Toelichting 2 art 9-cursussen, themadagen Biotechnische Vereninging, maar niet binnen deze VGH.

Intern toezicht door de proefdierdeskundige

Vraag 20 Kan de proefdierdeskundige aantonen dat hij toezicht houdt op de wijze van
uitvoering van dierproeven (dpb art 6) en hoe vaak dat gebeurt?

Antwoord Ja
Toelichting DWZ dat er een paraaf staat in de agenda bij de dierkooien (die op het moment van inspectie leeg zijn). Er is geen

uitgebreide verslaglegging; men geeft aan de corresponderen via email (niet ingezien).

Vraag 21 Kan de proefdrdesk. aantonen dat hij toezicht houdt op de keuze en verwerving van
proefd. en de fokkerij (dpb art 6) en hoe frequent dat plaatsvindt?

Antwoord Ja
Toelichting NB Deze aspecten zijn gezien de geringe omvang van de dierproeven niet onderscheiden van Toezicht op de wijze

van uitvoering". Muizen komen grotendeels van de VGH waar de art 14 dagelijks komt, en ratten van een bekende
commerciële fokker.

Vraag 22 Kan de proefdierdeskundige aantonen dat hij alle proefdierfaciliteiten heeft bezocht
het afgelopen jaar?

Antwoord J»
Toelichting JA Betreft 1 locatie. Paraaf in WDB.

De nVWA heeft de faciliteit het afgelopen jaar bezocht in bijzijn van de PDK

Vraag 23 Kan de proefdrdesk, aantonen dat hij toezicht houdt op de verzorging en behandeling
vd proefdieren xowel voor, tijdens en als na de proef?

Antwoord Ja
Toelichting JA NB Deze aspecten zijn gezien de geringe omvang van de dierproeven niet onderscheiden van 'Toezicht op de wijze

van uitvoering".

Vraag 24 Kan de proefdierdeskundige aantonen dat hij toezicht houdt op de verdoving en
euthanasie van de dieren en hoe vaak?

Antwoord Ja
Toelichting NB Deze aspecten zijn gezien de geringe omvang van de dierproeven niet onderscheiden van "Toezicht op de wijze

van uitvoering" NB Dit is specifiek kennisgebied van de art 14.
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Vraag 25 Kan de proefdierdeskundige aantonen dat hij op de hoogte is van de welzijnsevaluatie?
Antwoord Ja

Vraag 26 Worden er door de proefdierdeskundige of door externen (bv GLP) inspecties of audits
uitgevoerd en vastgelegd?

Antwoord Nee
Toelichting NEE Recent is wel een visitatie uitgevoerd van de opleiding waarbinnen de dierproeven worden uitgevoerd.

Vraag 27 Kan de proefdierdeskundiga aangeven dat de frequentie van toezicht voldoende is?
Antwoord Ja

Vraag 28 Zijn er problemen bij het houden van toezicht?
Antwoord Nee

Vragen aan een art. 9 en art. 12

Vraag 29 Hoe vaak wordt toezicht gehouden op de proefdieren? (huisvesting, verzorging en fok)
En wordt dat als voldoende ervaren?

Antwoord Zie toelichting
Toelichting Alleen art 9 aanwezig. Deze geeft aan dat de frequentie van toezicht (min. 1x/jr tijdens prakticum + adviezen bij OZPs)

voldoende is. Afgelopen jaar 3x.

Vraag 30 Hoe vaak wordt toezicht gehouden door de proefdierdeskundige op de uitvoering van
proeven (handelingen)? In wordt dat als voldoende ervaren?

Antwoord Zie toelichting
Toelichting Niet te onderscheiden van bovenstaande toezicht.

Vraag 31 Is de proefdierdeskundige goed bereikbaar en benaderbaar voor art 9 en 12
functionarissen?

Antwoord Zie toelichting
Toelichting JA Samenwerking wordt als constructief ervaren.

Bevindingen en conclusie

Vraag 32 Wat zijn de bevindingen?
Antwoord Zie toelichting
Toelichting Geen dieren aanwezig vanwege het feit dat alle praktica gegeven worden in september, dus buiten de periode

waarbinnen deze nulmeting wordt verricht.

Vraag 33 Hoe wordt het art 14 Wod door vergunninghouder ingevuld?
Antwoord Voldoende
Toelichting Daarbij overwegende dat er geen problemen bekend zijn bij de huisvesting van de dieren of de uitvoering van de

proeven. N.a.v. deze inspectie zijn een aantal procesafspraken gemaakt tussen VGH enArt14.
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