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Handelingen op werklocatie

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting Bij betrokken onderzoeker van onderzoeksplan SOVON 11.02 en l

Vraag 2
Antwoord
Toelichting

Vraag 3
Antwoord
Toelichting

Vraag 4
Antwoord
Toelichting

Vraag 5
Antwoord
Toelichting

Vraag 6
Antwoord

Is er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
Niet geconstateerd
Wel is er een werklijst met te noteren bevindingen. Tijdschema niet erg relevant voor dit type veldbiologisch onderzoek.
Meest kritische handelingen worden door onderzoeker en specialist uitgevoerd.

welke diersoort betreft het?
79
Vroed meesterpad.

l (indiener OZP) is niet feitelijk betrokken / verantwoordelijk voor de

Bevoegdheid behandelaar(art. 9 en 12)?
Geringe afwijking ^̂
Verantwoordelijke onderzoeker ex^H
uitvoering. ^^^^^
Feitelijke verantwoordelijkheid ligt bij onderzoeker die ook bevoegd is ex^^^^f, maar niet werkzaam is bij betrokken
VGH maarbianverwanteinstellincM3etrol verantwoordelijkheid op zich.

l voert meest kritische handelingen uit samen
met b e v o e g a e O v e r i g T i e a e w e r e e r s z j r e s K u n o M g v r i j w i n i g e r s van RAVON, stagiaires i.e.studenten
toegepaste biologieTRAS Den Bosch) en biologie Radboud Universiteit Nijmegen.
Afwijkend van wettelijke voorschriften maar beste inzet met oog op dierenwelzijn.

Wat voor handelingen?
Injectie
Injectie transponder (voldoet aan ingrepenbesluit art 2.1.b en art 2.2.d.), biometrie en huidswab.

Bekwaamheid in handelingen?
Voldoet

Vraag 7 Hygiëne behandelruimte?
Antwoord Voldoet
Toelichting Gezien veldwerklocatie. Dieren worden in schone bak geplaatst en hanteren gebeurt verder met schone

handschoenen.

Vraag 8 Aseptiek handelingen dieren?
Antwoord Voldoet
Toelichting Desinfectie van huid ws. niet mogelijk wegens toxiciteit van meeste bekende middelen bij amfibieën. Droge reiniging en

werken met schone handschoenen. Optie 70% ethanol desinfectie+ laten verdampen is wellicht mogelijk op
handschoenen, maar ws niet op huid van amfibie?. Injectie instrumentarium wel steriel.

Vraag 9 Voldoet anesthesie?
Antwoord NVT
Toelichting Wenselijkheid/ mogelijkheden van m.n. locaal anaesthesie na te vragen. Inwerktijd locaalanaesthesie leidt ook tot

verlengde periode van vrijheidsbeperking. Inbrengen transponder met naald s.c./ i.p. zonder anaesthesie is pijnlijk
gezien vocalisatie en terugtrekrefelex.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Pijnbestrijding?
Antwoord NVT

Vraag 11 ia het ongerief goed ingeschat?
Antwoord Voldoet
Toelichting Vangen van nachtactieve diersoort gedurende daglicht periode. Inbrengen transponder met naald s.c.l i.p. zonder

anaesthesie is pijnlijk gezien vocalisatie en terugtrekrefelex.

Vraag 12 Zorgvuldigheid euthanasie?
Antwoord NVT

Vraag 13 Worden de handelingen aangetekend?
Antwoord Voldoet
Toelichting Vastlegging gegevens is essentieel voor verder onderzoek.

Vraag 14 Wordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd?
Antwoord NVT

Vraag 15 Andere code of practice van toepassing?
Antwoord Qeen

Vraag 16 Wordt bovenstaande code juist toegepast?
Antwoord NVT

Vraag 17 Algemene indruk?
Antwoord Qoed

Vraag 18
Antwoord

Zijn er nog andere bevindingen?
Ja

Toelichting Anaesthesie: algehele anaesthesie voor inbrengen transponder lijkt disproportioneel, locaal anaesthesie overwogen?
Huiddesinfectie bij amfiblen met ethanol zinvol/ risico's?
Nader overleg wenselijk mbt:
- Art 2 vergunning RechtspersoonRAVO^^^^^^^
-Art 16 ontheffing voorlH^̂ ^̂ IIÎ ^̂ ÎIHj gezien structurele betrokkenheid.
Voorts voldaan a a n o n t n ^ ^
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