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belast met het toezicht op het welzijn van proefdieren en uitvoering van de overige taken die
voortvloeien uit artikel 14 ex Wet op de Dierproeven. De portefeuillehouder binnen de Raad van
Bestuur voert enkele keren per jaar algemeen overleg met de proefdierdeskundige. De besproken
zaken worden in een verslag vastgelegd. Daarnaast wordt tussentijds overleg gevoerd met de staf van
de Raad van Bestuur HHHHIII en wordt period iek overleg gevoerd met directies en overige
verantwoordelijke functionarissen van de betrokken locaties.
De proefdierdeskundige besteedde HIHfHH werktijd aan het toezicht op de dierproeven en
direct daarmee samenhangende werkzaamheden en kontakten binnen en buiten de organ isatie.
De activiteiten van de proefdierdeskundige worden gefaciliteerd door TNO

ts
eindverantwoordelijke voor vergunninghouder TNO

| de postacademische opleiding tot proefdierdeskundige
eweest, aangezien

afgerond.

TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIE

De werkeenheden van TNO die dierproeven verrichten waren in de verslagperiode: I

Overleg met en begeleiding van onderzoekers, management van de dierfaciliteiten, biotechnici en
dierverzorgers, alsmede bezoeken aan de dierfaciliteiten zelf, moeten waarborgen dat de wettelijke
eisen en hetgeen in onderzoeksplannen en adviezen van de Dierexperimentencommissie gesteld wordt,
daadwerkelijk nageleefd wordt. Wanneer aspecten worden aangetrofifen die het welzijn van de
proefdieren onnodig benadelen, dan wordt contact gezocht met betrokken personen, zodat de situatie
op zo kort mogelijke termijn verbeterd wordt.
Aanwijzingen bij verbouwingsplannen, adviezen ter handhaving van de microbiologische kwaliteit
van proefdieren en voor het onderbrengen van dierproeven bij andere organisatorische werkeenheden
in verband met de biotechnische vaardigheid ter plaatse zijn activiteiten die voortkomen uit de
toezichthoudende functie.

nog niet beschikte over de vereiste bevoegdheid. bleef |

eindverantwoordelijk voor het toezicht op dierproeven en proefdieren. Dit in combinatie met de
begeleiding van de opleiding als daartoe aangewezen mentor.

INZAKE UITVOERING WETTELIJKE EISEN

In het eerste kwartaal werd de Registratie Proefdieren en Dierproeven voor alle werkeenheden gereed
gemaakt en verzonden aan de Overheid.
In de loop van 2005 bezocht de Inspectie dierproeven (KvW-VWA) een aantal werkeenheden. Deze
inspecties werden meestal bijgewoond door de proefdierdeskundige en de bemerkingen in
samenspraak met de betreffende werkeenheid beantwoord.
Als lid van de werkgroep ^jjgjjjjj^jgj^gjjj^ wercj door de proefdierdeskundige een
wezenliike biidrauc ueleverd aan

NASCHOLING TNO MEDEWERKERS EN BEGELEIDING VAN STAGIAIRES
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De proefdierdeskundige is niet in de gelegenheid geweest op in 2005 een nascholing voor TNO
medewerkers (art. 9 en art. 12) te organiseren. |[ zal zich inspannen de komende jaren weer
nascholingen over actuele onderwerpen te organiseren.
De proefdierdeskundige beoordeelde de vaardigheid en kennis van enkele stagiaires |

OVERIGE ACTIVITEITEN

Voor alle TNO-ers wordt het TNO Bulletin Dierproeven en Alternatteven uitgegeven, met daarin
mededelingen van de proefdierdeskundige en de DEC.

Sinds combineert de proefdierdeskundige het werk als proefdierdeskundige met de functie van

Na het verschijnen van de "Noodzakelijk Kwaad", Evaluatie Wet op de dierproeveti nam de
proefdierdeskundige deel aan een serie bijeenkomsten waarin het evaluatierapport besproken werd. In
samenspraak met de vertegenwoordiger van de portefeuillehouder binnen de Raad van Bestuur en de
Juridische afdeling werd een brief voorbereid waarin het standpunt van TNO over dit rapport
verwoord werd.

De proefdierdeskundige participeerde als gastdocent in

Er werd deelgenomen aan bijeenkomsten van

jmaakte deel uit van j
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Verder werd geparticipeerd in enkele ad hoc initiatieven en overlegsituaties betrefifende het gebruik
van proefdieren.
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