
 
 

 

 
 

  

Earth, Environmental and Life 
Sciences 
Utrechtseweg 48 
3704 HE  Zeist 
Postbus 360 
3700 AJ  Zeist 
 
www.tno.nl 
 
T +31 88 866 60 00 
F +31 88 866 87 28 
infodesk@tno.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TNO-rapport 
 

 

Jaarverslag proefdierdeskundige 
Verslagjaar 2011 

 

Datum 23 mei 2012 
  
Auteur(s) proefdierdeskundige 

 
Exemplaarnummer 1 
Oplage 4 
Aantal pagina's 4 
Aantal bijlagen 0 
Opdrachtgever Vergunninghouder TNO 
Projectnaam  
Projectnummer  

 
 
Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande 
toestemming van TNO. 
 
Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor 
opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. 
Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan. 
 
© 2012 TNO 

 



TNO-rapport 

 

2 / 4

 

 

  

 

Inhoudsopgave 

1  Inleiding .................................................................................................................. 3 
1.1  Organisatie en inbedding ......................................................................................... 3 
1.2  TNO beleid, kwaliteit en professionaliteit ................................................................. 3 

2  Werkzaamheden van de proefdierdeskundige .................................................... 4 
2.1  Toezichthoudende en adviserende taken ................................................................ 4 
2.2  Scholing en nevenfuncties ....................................................................................... 4 

 



TNO-rapport 

 

3 / 4

 

 

  

 

1 Inleiding 

TNO is vergunninghouder ex Artikel 2 van de Wet op de dierproeven (Wod) en 
heeft een proefdierdeskundige in dienst die is belast met het toezicht op het welzijn 
van proefdieren en uitvoering van de overige taken die voortvloeien uit artikel 14 ex 
Wod. De proefdierdeskundige 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. 

1.1 Organisatie en inbedding 

Per 1 januari 2011 is TNO gereorganiseerd. Dit had gevolgen voor de inbedding 
van het  dierexperimenteel onderzoek alsmede voor de inbedding van het bureau 
van de proefdierdeskundige. Het dierexperimenteel onderzoek van TNO vond 
plaats binnen het expertisegebied EELS en binnen de per 1 januari 2011 
opgerichte BV TNO Triskelion. Het bureau van de proefdierdeskundige is 
ondergebracht bij het expertisegebied EELS. De persoon aangewezen als 
vertegenwoordiger van de vergunninghouder TNO in de zin van de Wet op de 
dierproeven is de algemeen directeur van TNO EELS. Medio 2011 is een aparte 
vergunning ex art 2 en 11a aangevraagd voor TNO Triskelion BV. Deze vergunning 
is per 1 januari 2012 van kracht. Tot die tijd voerde TNO Triskelion BV dierproeven 
uit onder de vergunning van TNO. 
 
De portefeuillehouder dierproeven voerde maandelijks algemeen overleg met de 
proefdierdeskundige. Daarnaast is periodiek overleg gevoerd met lijnmanagement 
en overige verantwoordelijke functionarissen van TNO en TNO Triskelion BV. 
 
De proefdierdeskundige vervulde het toezicht op de dierproeven en direct daarmee 
samenhangende werkzaamheden en contacten binnen en buiten de organisatie in 
een 0,7 fte dienstverband met secretariële ondersteuning. In geval van langdurige 
afwezigheid van de proefdierdeskundige gedurende de vakantie is vervanging 
geregeld vanuit de Beroepsgroep Proefdierdeskundigen.  
 
 

1.2 TNO beleid, kwaliteit en professionaliteit 

Vanaf begin 2011 is het herziene dierproevenbeleid van TNO geïmplementeerd. In 
navolging hierop is een stuurgroep openheid dierproeven en alternatieven 
gevormd. De stuurgroep zal de komende jaren de implementatie van het 
dierproevenbeleid volgen en waar nodig bijsturen. In 2011 is in het kader van het 
herziene beleid de TNO website www.dierproeven.TNO.nl gelanceerd en is voor 
een der faciliteiten een aanvraag tot AAALAC accreditatie gedaan. 
TNO heeft actief bijgedragen aan het verspreiden van 3V initiatieven op nationale 
en internationale wetenschappelijke bijeenkomsten.  
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2 Werkzaamheden van de proefdierdeskundige 

2.1 Toezichthoudende en adviserende taken 

De proefdierdeskundige heeft toezicht gehouden op naleving van de Wet op de 
dierproeven middels inspecties en proces audits van de verschillende 
dierfaciliteiten, personen betrokken bij 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 dierproef-
gerelateerde 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. Enkele malen heeft de proefdierdeskundige mogelijkheden tot 
bovenwettelijke kwaliteitsverbeteringen in de auditrapporten benoemd. Betrokken 
onderzoekers en hun management hebben naar tevredenheid actie ondernomen 
om incidenten op te heffen en verbeteringen te implementeren. 
 
De NVWA-CHD heeft in 2011 5 maal een inspectiebezoek gebracht, verdeeld over 
de verschillende faciliteiten. De proefdierdeskundige heeft deze bezoeken begeleid, 
nabesproken met de inspecteur en de inspectieverslagen opgevraagd. Hieruit blijkt 
dat TNO voldoet aan het in de wet gestelde. 
 
In het eerste kwartaal van 2012 werd de Registratie Proefdieren en Dierproeven 
2011 door de proefdierdeskundige gereed gemaakt en verzonden aan de NVWA-
CHD. 
 
In 2011 kreeg TNO een aantal 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. Voor een buitenlandse gastmedewerker is, 
na bijscholing, ontheffing voor Artikel 9 status verkregen. 
 
In het verslagjaar is een vernieuwd auditplan voor de proefdierdeskundige 
opgesteld, waarmee op een meer transparante, risico-gebaseerde wijze interne 
audits kunnen worden uitgevoerd. 
 

2.2 Scholing en nevenfuncties 

De proefdierdeskundige heeft in het verslagjaar verschillende binnenlandse en 
buitenlandse bijeenkomsten bezocht en cursussen gevolgd ten behoeve van 
verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling. Ook heeft de 
proefdierdeskundige actief bijgedragen aan ontwikkelingen in het vakgebied 
middels lidmaatschap van een klein aantal werkgroepen en andere nevenfuncties. 
 
 


