
Doe 12
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Regio

Bazoekdetails

22000 PROVIMI B.V.

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Nedarlaadee Vond«el- en Herenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

25-03-2015
26060
16:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDHT1501 Dierproeven reden
01-01-2015

Dierproeven

Vraag 1 Ia het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Wat ia de reden van deze inapectie?
Antwoord Controle regiatratie
Toelichting Ingezonden woensdag 4 maart 2015 15:25.Geen redenen voor nadere wagen.

22000 PROVIMI B.V, RDNT1501 Dierproeven reden 25-nrt-2015 Blz. l



Doe 8
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

22000 PROVIMX B.V.

dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederland!e Voedsel- en Marenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

13-10-2015
26060
09:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1S07 Dierproef OZP
13-02-2015

Dierproeven

Vraag 1 Was het bezoelc aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting bij instantie voor dierenwelzijn: |

(portefeuillehouder Wod).

Vraag 2 I» «r een kenmerk van het ozp?
Antwoord Je
Toelichting ST 15.03 Positief DEC advies 17-12-2014.

Vraag 3 Ia er een werkprotocol?
Antwoord J»
Toelichting 'Trial protocol"

Vraag 4 I« da diersoort conform het OZP?
Antwoord Voldoet
Toelichting Varken

Vraag 5 Is het aantal dieren conform het onderzoeksplan?
Antwoord Voldoet
Toelichting 4x18 ingezet.

Vraag 6 Klopt de artikel 9 functionaris in de praktijk?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Eerste art 9||||̂ | is met zwangerschapsverlof. Vervangstei

certificaat 2oT5)TneDbën beide Ir. Titel uit Wageningen en cursus proefdie
MSc-niveau.

(cursus proefdierkunde
gevolgd.Niet inzichtelijk: diploma op

Vraag 7 I» de herkomst ven de proefdieren conform onderzoeksplan?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Volgens opgave code 2: geregistreerd fokbedrijf EU: eigen fok.

Vraag 8 Is het evt aanwezige Kerkprotocol conform oxp?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend
Toelichting formulering in WP is niet geheel eenduidig mbl challenge: enkelvoudig of 2 dagen achtereen. In OZP is wel gesteld

challenge op 2 opeenvolgende dagen.
WP vermeldt wel periode van 2 uur vasten voor toediening E. coli. OZP niet.

Vraag 9 Is de behandeling conform ozp?
Antwoord Voldoet
Toelichting Op basis van WP: dieet als modulerende factor in beoogd mild ziektebeeld.

Vraag 10 Is de verzorging conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Volgens opgave bij opleg en slechte start met eten zijn dieren bijgevoerd met brij.

22000 PROVIHI B.V. RDHT1507 Dierproef OZP 13-okt-2015 Blz. i



Doe 8
INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11
Antwoord
Toelichting

Vraag 12
Antwoord
Toelichting

Vraag 13
Antwoord
Toelichting

Vraag 14
Antwoord
Toelichting

Vraag 15
Antwoord

Ia de huisvesting conform ozp?
Voldoet
Individuele huisvesting op roostervloer. Maat van hokken voldoet nog niet aan normen gesteld in EU 2010-63.
Noodzaak voor toepassing van volledig roostervloer ikv proef niet helder maar ook niet aannemelijk. Volgens opgave
van de IvD is het streven voor eind van 2015 te starten met herinrichting van de stallen.

Klopt de artikel 12 functionaris in de praktijk?
Voldoet

l Groenhorst College art 12 op niveau proefdierverzorging.

Ie d* aard van d* ingreep confoi
Niet geconstateerd
Challenge E. Coli

ozp?

Ie de frequentie van de ingreep confom ozp?
Niet geconstateerd
WP (gebruikte term is Trial protocol) is niet geheel eenduidig over aantal malen toediening. OZP en deel van WP
vermelden 2 x op achtereenvolgende dagen (DO en D1). Ook in het welzijnsdagboek is de 2e toediening niet
vastgelegd.

In de duur van de ingrepen confom ozp?
Hiet geconstateerd

Vraag 16 Is de mate van ongerief conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Volgens opgave in OZP matig. Voor groot deel van de dieren lijkt dat aannemelijk.

Afwijkend negatief voor enkele dieren met intercurrente ziekte die wegens medicamenteuze behandeling uit de
studieresultaten genomen worden.

Vraag 17 Is een methode ter vermijding van ongerief conform ozp?
Antwoord NVT

Vraag 18 Is eerder gebruik van bet dier conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Meest aannemelijk dat het NVT is: gespeende biggen opgelgd in proef.

Vraag 19 Zijn de humane eindpunten toegepast conform ozp?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Problemen met 4 dieren met co-morbiditeit: die worden weliswaar niet meegenomen in de studieresultaten maar

hadden eerder uit proef genomen moeten worden door toepassing

Vraag 20 Is de bestemming van het dier na de proef conform ozp?
Antwoord Voldoet
Toelichting Interim kill volgens schema uitgevoerd. Niet geconstateerd: Voor het grootste deel worden de dieren pas 15-10-2015 uit

proef genomen.

Vraag 21 Hordt een levensloopdossier bijgehouden? (hond, kat of niet-menselijke primaat).

Antwoord NVT

Vraag 22 Hoe wordt omgegaan met wijzigingen in het OZP?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 23 Hat is uw algemene indruk?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Gering-malige afwijking.Geringe afwijking in WP: niet eenduidig geformuleerd, Matige afwijking: Toepassing HEP bij

enkel dier met co-morbiditeit niet goed toegepast.
Redenen voor herinspectie.

Vraag 24 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting 1-Andere proef GF 15-02 handeling wegen dieren gezien. Helft van de dieren in proef worden onder

praktijkomstandigheden gehouden en dit deel betreft volgens NWVAgeen dierproeven. De andere helft van de dieren
wordt onder aangepaste klimaatomstandigheden gehouden.
2-Euthanasie methode varkens: die dient te voldoen aan de wettelijke eisen w.b. methode (conform bijlage IV van EU
2010-63 tenzij er voldoende wetenschappelijke redenen zijn om andere methode als even humaan te beschouwen is of
als het wetenschappelijk doel niet bereikt kan worden door gebruik te maken van de In bijlage IV genoemde methoden).
Daartoe dient personeel aanvullende training voor bevoegdheid en bekwaamheid te verkrijgen of bevoegd en bekwaam
personeel aangetrokken/ingeschakeld te worden.
3-Naleving CoP welzijnsbewaking proefdieren schiet tekort: verbeterpunten discrepanties OZP-WP, formulering en
toepassing HEP.
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Doe 8
INSPECTIELIJST (vervolg)
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