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De vergunninghouder TNO heeft HHHHHHHH aangesteld ats proefdierdeskundige en
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 iHHHMB en wordt periodiek overleg gevoerd met directies en overige
verantwoordelijke functionarissen van de betrokken locaties.

vervulde het toezicht op de dierproeven en direct daarmee samenhangende
werkzaamheden en kontakten binnen en buiten de organisatie in een dienstverband
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TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIE

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

Evenals voorgaande jaren bestond de toezichthoudende functie uit overleg met en begeleiding van
onderzoekers, management van de dierfaciliteiten, biotechnici en dierverzorgers en bezoeken aan de
dierfaciliteiten zelf. Hiervoor hebben, gezien de nieuwe invulling van de functie, uitgebreide
kennismakingsgesprekken met betrokkenen plaatsgevonden. Dit alles moet waarborgen dat de
wettelijke eisen en hetgeen in onderzoeksplannen en adviezen van de Dierexperimentencommissie
gesteld wordt, daadwerkelijk nageleefd wordt. Wanneer aspecten die het welzijn van de proefdieren
onnodig benadelen, danwel anderszins incidentele afwijkingen ten aanzien van de Wod worden
aangetroffen, wordt contact gezocht met betrokken personen, zodat de situatie op zo kort mogelijke
tennijn verbeterd kan worden. Enkele malen werd door de proefdierdeskundige geconstateerd dat niet
voldaan werd aan wettelijke eisen. Zowel onderzoekers als hun management werden hier op
aangesproken en hebben hierop naar tevredenheid actie ondernomen.
In het verslagjaar is nieuw ingevoerd dat alle nieuw aangestelde onderzoekers, biotechnici en
dierverzorgers, alsmede stagiaires kennis maken met de proefdierdeskundige. De proefdierdeskundige
informeerde hen over de wettelijke en ethische achtergronden van dierproeven en het beleid van TNO
rond dierproeven en proefdieren.
Activiteiten die voortvloeien uit de toezichthoudende functie betroffen in 2007 adviezen en
aanwiizinaen m.b.t.:

microbiologische en eenetische kwaliteit van proefdieren

huisvestims jroefdieren in het kader van de gereviseerdce CoE ETS 123, Appendix A
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INZAKE UITVOERING WETTELIJKE EISEN

In het eerste kwartaal werd de Registratie Proefdieren en Dierproeven voor alle werkeenheden door

In de loop van 2007 bezocht de Inspectie dierproeven (VWA) een aantal werkeenheden. Deze
inspecties werden bijgewoond door de proefdierdeskundige en indien van toepassing de bemerkingen
in samenspraak met de betreffende werkeenheid beantwoord.

NASCHOLING TNO MEDEWERKERS EN BEGELEIDING VAN STAGIAIRES

De proefdierdeskundige is niet in de getegenheid geweest in 2007 een nascholing voor TNO
medewerkers (art. 9 en art. 12) te organiseren.
De proefdierdeskundige beoordeelde de vaardigheid en kennis van enkele stagiaires |
Bll in samenspraak met de stagebegeleider ter plaatse.
Voor enkele medewerkers met art. 12 bevoegdheid is onderzocht ofhet wenselijk en haalbaar is om
een Art. 9 bevoegdheid te behalen. Eveneens is onderzocht ofhet voor een aantal medewerkers zonder
bevoegdheid wenselijk en haalbaar is de art. 12 bevoegdheid te behalen.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Voor alle TNO-ers die betrokken zijn bij dierproeven wordt periodiek het TNO Bulletin
Dierexperimenten uitgegeven, met daarin mededelingen van de proefdierdeskundige en de DEC.
Voorts is een start gemaakt met het professionaliseren van het proces random DEC aanvragen en de
informatievoorziening naar onderzoekers. In dit kader is o.a. een informatiebijeenkomst gehouden
over de invloed van de maatschappelijke roep om openheid op diverse processen op het gebeid van
dierproeven.

De proefdierdeskundi

april 2008
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