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Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van mijn regeling onder datum en nummer
dezes, naar de inhoud waarnaar ik u kortheidshalve moge verwijzen.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
nam&Qs deze,

teur Voedings- en Veterinaire aangelegenheden en Produktveiligheid,
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Correspondentie uitsluitend
richlen aan het postadres,
mat vermelding van de
datum en het kenmerk van
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Rijswijk Kenmerk

• 15 december 1987 DGVGZ/VVP-83265

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

• in overeenstemming met de Minister van Onderwijs en Wetenschappen;

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artikel 6 van de Wet op de dierproeven
(Stb. 1977, 67);

b e s 1 u i t

Aan de Rijksuniversiteit te Leiden wordt vergunning verleend tot het ver-
richten van dierproeven onder de hiernavolgende beperkingen en voor-
schriften.

1 De vergunning geldt uitsluitend voor het verrichten van proeven binnen de
hierna vermelde werkeenheden:

- Longziekten --—Klinische Haematologie
•~ Haemostase & Trombose Research _̂ Cardiobiochemie
•" Nierziekten •- Stofwisselingsziekten/

v Endocrinologie
~* Medische Microbiologie
•*~ Immunohaematologie/Bloedbank -^ Geneeskundige Neurologic
A,- Dierfysiologie ~^r Toxicologie
-s* Organismale Zoologie -" Vrouwenkliniek
.̂. Algemene Heelkunde/1^ Fysiologie/Fysische Fysica
v Thoraxchirurgie ' -*' Oogheelkunde
— Medische Biochemie - Celbiologie/Histologie
-s- Parasitologie — Maag, Darm en Leverziekten
^ Reumatologie *-•- Stralengenetica
_ Anthropogenetica — Klinische Oncologie
- Kindergeneeskunde -K.N.O./Audiologie
- Infectieziekten s,i Anatomie/Embryologie
T Laboratorium voor Pathologie _- Biochemie
^ Bio-Farm. Wetenschappen —- Farmacologie
~ Sub-Microscopische Cytologie _^_ Lab. v. Cytochemie en

Cytometrie
_ Dermatologie •— Lab. v. Fysiologie
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2 De vergunninghouder dient tijdig vooraf van de proeven kennis te geven aan de
toezichthouder, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de dierproeven. Indien
een proef gepaard kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan 7 dagen zal
aanhouden, alsmede indien geen verdoving zal worden toegepast dient daarvan
bij de kennisgeving mededeling te worden gedaan.

3 Indien voor een.dierproef verschillende mogelijkheden beschikbaar zijn, dient
de keuze te vallen op die proeven waarbij het geringste aantal dieren wordt
gebruikt en zo min mogelijk pijn, letsel of ernstig ander ongemak wordt ver-
oorzaakt.

4 Proeven met dieren afkomstig uit de vrije natuur mogen slechts worden ver-
richt indien proeven met andere dieren niet geschikt zijn voor het doel van
de proef.

5 Een dier dat is gebruikt in een proef die gepaard gaat met ernstig of lang-
durig ongemak, mag, onverschillig of verdoving werd toegepast, niet in een
volgende proef worden gebruikt, tenzij het dier weer verkeert in een toestand
van welzijn en goede gezondheid en voorts:
a het dier gedurende die volgende proef wordt gehouden onder algehele ver-
doving en daaruit niet meer ontwaakt, of

b bij die volgende proef slechts sprake is van handelingen met gering
ongerief.

De Staatssecretaris voornoemd,
namejjs deze,

"teur Voedings- en Veterinaire aangelegenheden en Produktveiligheid,

G.H. Schipper


