
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

25800 MODIQUEST

veterinaire locatie
di erproe fvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

03-04-2012

10:30
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1207 Dierproef OZF
01-01-2012

Dierproeven

Vraag 1 Was het bezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2 Is er een kenmerk van het ozp?
Antwoord Ja
Toelichting 2010-244

Vraag 3 Is er een werkprotocol?
Antwoord Ja
Toelichting 110042

Vraag 4
Antwoord

Is de diersoort conform het OZP?
Voldoet

Vraag 5 Is het aantal dieren conform het onderzoeksplan?
Antwoord Voldoet
Toelichting DWZ 2 dieren per antigen; totaal 4 dieren op dit moment.

Vraag 6 Klopt de artikel 9 functionaris in de praktijk?
Antwoord Voldoet

Vraag 7
Antwoord

Is de herkomst van de proefdieren conform onderzoeksplan?
Voldoet

Vraag 8 Is het evt aanwezige werkprotocol conform ozp?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend
Toelichting Het OZP bevat geen aanwijzingen voor Humane Eindpunten en de welzijnsmonitoring in het kader daarvan, het WP

wel.De vraag is of het in het WP beschreven wegen van de dieren ongerief voorkomt; men schrijft wegen op 2, 4 en 6
dagen na imunisatie voor, maar om te weten of een dier afvalt, zou je al een gewicht vóór immunisatie moeten hebben.
Wegen van een dier op 2, 4 en 6 dagen voegt mogelijk niet veel toe als het dier er goed uitziet en eet (4 en 6 zou evt.
op indicatie kunnen gebeuren, als 2 afwijkend is of als de vacht/huid/voeropname afwijkend is, bijvoorbeeld).

Vraag 9 Is de behandeling conform ozp?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend
Toelichting Omdat HEP en wegen ontbreken in het OZP, is het niet zozeer afwijken van het OZP, maar men weegt de dieren niet

conform het WP (verkeerde dagen en na sommige immunisaties wordt helemaal niet gewogen).
Niet na iedere immunisatie wordt bloed afgenomen, zoals OZP vraagt. De onderzoeker kan dit beargumenteren: als een
titer erg laag is, is deze ook laag na de volgende immunisatie. De volgende bloedafname kan worden overgeslagen.
gevraagd dit vast te leggen in het WDB en welzijnsevaluatie, zodat dit in toekomstige OZPs kan worden opgenomen.
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Vraag 10
Antwoord

Ia de verzorging conform ozp?
Voldoet

Vraag 11
Antwoord

Ia de huisvesting conform ozp?
Voldoet

Vraag 12
Antwoord

Klopt de artikel 12 functionaris in de praktijk?
Voldoet

Vraag 13 Is de aard van de ingreep conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 14
Antwoord

Is de frequentie van de ingreep conform ozp?
Voldoet

Vraag 15
Antwoord

Is de duur van de ingrepen conform ozp?
Voldoet

Vraag 16
Antwoord

Is de mate van ongerief conform ozp?
Voldoet

Vraag 17
Antwoord

Is een methode ter vermijding van ongerief conform ozp?
Voldoet

Vraag 18
Antwoord

Is eerder gebruik van het dier conform ozp?
Voldoet

Vraag 19 Zijn de humane eindpunten toegepast conform ozp?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend
Toelichting Het OZP kent geen HEP voor konijnen; wel voor de andere diersoorten. De onderzoeker geadviseerd om de DEC te

vragen of men de vragen die betrekking hebben op de proef zelf, te mogen beantwoorden per diersoort (dan krijg je een
soort basisdeel met daaronder een aantal diersoort/proef-specifieke gedeelten). Dat zou het overzicht ten goede komen.
HEP bij te immuniseren konijnen zouden betrekking kunnen hebben op shock- en ontstekingsverschijnselen.

Vraag 20 Is de bestemming van het dier na de proef conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 21 Wat ia uw algemene indruk?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting De vastgestelde afwijkingen hebben niet direct betrekking op het welzijn van de dieren, maar toch als afwijking gezien

omdat OZP, WP en WDB niet consistent hetzelfde zijn. De verantwoordelijke onderzoeker kon niet melden waarom de
dieren lange tijd niet gewogen werden, om dan ineens weer wel gewogen te worden. Wat zorgen omtrent de borging
middels het WP.

Vraag 22 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Opmerkingen t.a.v. WDB tevens weergegeven in een aparte inspectielijst Regeling Huisvesting bij de VGH waar de

dieren gehuisvest waren. In het WDB ontbrak een aantekening over individuele huisvesting van een agressief konijn.
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