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1.1

Inleiding

TNO is vergunninghouder ex Artikel 2 van de Wet op de dierproeven (Wod) en heeft

- 

aangesteld als proefdierdeskundige. De proefdierdeskundige is

belast met het toezicht op het welzijn van proefdieren en uiwoering van de overige
taken die voortvloeien uit artikel 14 ex Wod en brengt jaarlijks verslag uit van de

werkzaamheden aan de vergunninghouder en aan de Nederlandse Voedsel en Waren

Autoriteit, afdeling Centrale Handhaving Dierproeven (NVWA-CHD). Dit jaarverslag

is hier een weerslag van.

Organisatie en inbedding

Het proefdierkundig onderzoek van TNO vond plaats binnen het expertisegebied EELS,

in de dierfaciliteiten gevestigd te Leiden en Rijswijk. Het bureau van de

proefdierdeskundige is ondergebracht bij de stafafdeling van EELS. De persoon

aangewezen als vertegenwoordiger van de vergunninghouder TNO in de zin van de Wet
op de dierproeven is de expertisedirecteur van TNO EELS.

De portefeuillehouder dierproeven voerde maandelijks algemeen overleg met de

proefdierdeskundige. Daarnaast is periodiek overleg gevoerd met lijnmanagement en

overige verantwoordelijke functionarissen van TNO.

De proefdierdeskundige vervulde het toezicht op de dierproeven en direct daarmee

samenhangende werkzaamheden en contacten binnen en buiten de organisatie in een I
fte dienstverband met secretariële ondersteuning. In geval van langdurige afwezigheid
van de proefdierdeskundige gedurende de vakantie is vervanging geregeld vanuit de

Beroepsgroep Proefdierdeskundigen.
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2 Werkzaamheden van de proefdierdeskundige

De proefdierdeskundige heeft toezicht gehouden op naleving van de Wet op de
dierproeven middels inspecties en proces audits van de beide dierfaciliteiten, personen
betrokken bü dierproeven, specifieke handelingen die in het kader van
dierexperimenten zijn uitgevoerd en documenten die ten grondslag liggen aan de

dierexperimenten, te weten Standard Operating Procedures, DEC en werk protocollen,
welzijnsdagboeken en welzijnsevaluaties. Ook heeft de proefdierdeskundige gevraagd
en ongevraagd advies gegeven over dierproefgerelateerde zaken aan dierverzorgers en
biotechnici, onderzoekers en management.

De wet op de dierproeven werd goed nageleefd en het welzijn van de dieren was goed
geborgd. Incidenteel zijn geringe administratieve afwijkingen van de wet geconstateerd,

bijvoorbeeld betreffende kooilabeling of aanwezigheid van juiste documenten bij de

dieren. Enkele malen heeft de proefdierdeskundige mogelijkheden tot bovenwettelijke
kwaliteitsverbeteringen in de auditrapporten benoemd, bijv. met betrekking tot
verlabeling. Betrokken onderzoekers en hun management hebben naar tevredenheid
actie ondernomen om incidenten op te heffen en processen te verbeteren.

ln 2012 kreeg TNO I nieuwe medewerkers en stagiaires in dienst die direct dan wel
indirect betrokken waren bij dierproeven. Allen hebben in een introductiegesprek met
de proefdierdeskundige kennis gemaakt met het beleid en werkwijze van TNO t.a.v.
dierproeven.

Het in 2011 opgestelde auditplan, vr'aarmee op een meer transparante, risico-gebaseerde
wijze audits kunnen worden uitgevoerd, is in2012 in een van de faciliteiten ingevoerd
en zal de basis vormen voor invoering in de tweede faciliteit.

De NVWA-CHD heeft in 2012 bij beide dierfaciliteiten eenmaal een inspectiebezoek
afgelegd. De proefdierdeskundige heeft deze bezoeken begeleid, nabesproken met de

inspecteur en de inspectieverslagen opgevraagd. Hieruit blijkt dat voldoet TNO aan het
in de wet gestelde.

In het eerste kwartaal van 2013 werd de Registratie Proefdieren en Dierproeven 2012
door de proefdierdeskundige gereed gemaakt en verzonden aan de NVWA-CHD.

Scholing en nevenfuncties van de proefdierdeskundige2.1
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3 Beleid, kwaliteit en professionaliteit

Eind2012 is een tussenevaluatie uitgevoerd van het in 201 I herziene dierproevenbeleid
van TNO. Deze tussenevaluatie geeft een overzicht van de mate waarin de beoogde
doelstellingen in het beleidsplan zijn behaald of op schema liggen, en waar het
zwaartepunl voor beleidsimplementatie de komende 2 jaar zou kunnen liggen.

Het TNO dierproevenbeleid 201 1-2014 beschrijft beleidsdoelstellingen op de volgende
5 gebieden:
o Proefdieren
. Dierproeven
o Personeel
o Ontwikkeling, acceptatie en implementatie van 3V alternatieven
o Openheid en verantwoording

Samenvattend kan worden gesteld dat de implementatie van het dierproevenbeleid op

vrijwel alle punten op schema ligt. Een aantal specifieke beleidsdoelstellingen zijn
behaald of in een ver stadium van implementatie. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse

update van de in 2011 gelanceerde TNO website www.dierproeven.TNO.nl, invoer van

een opleidings- en nascholingsplan voor dierverzorgers en biotechnici en een aanvraag

voor AAALAC accreditatie voor een van de dierfaciliteiten.

TNO heeft ook in 2012 actief bijgedragen aan het verspreiden van 3V initiatieven op

nationale en internationale wetenschappelijke bijeenkomsten.




