
Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 
Geldig vanaf 

Dierproeven 

INSPECTIELIJST 

UVA 

--veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Voedsel en waren Autoriteit regio Noordwest 

23-08-2011 -10:00 
VT dierproeven 

RDNT1104 Inspectie deskundige 
01-01-2011 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Is er sprake van een actie? 
Ja 

Vraag 2 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

11109. 

Aftekenen WOB, verschonen dieren in WDB. 

Welke deskundigheid wordt geclaimd? 
Artikel 9 
Betreft-

Voldoet de persoon aan die deskundigheid? 
Ja 

Is de persoon bekwaam? 
Niet geconstateerd 

UVA RDNT1104 Inspectie deskundige 

jDoc. 5 

23-aug-2011 Blz.1 



Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 
Geldig vanaf 

Dierproeven 

INSPECTIELIJST 

~ 
UVA 

AMSTERDAM 

proefdiercoordinator 
veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest 

23-08-2011 -10:00 
VT dierproeven 

RDNT1104 Inspectie deskundige 
01-01-2011 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Is er sprake van een actie? 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

11109. 

Nee 
•••• betrokken bij weekendverzorging volgens weekendlijst 

Welke deskundigheid wordt geclaimd? 
Artikel 9 

Voldoet de persoon aan die deskundigheid? 
Ja 

Is de persoon bekwaam? 
Niet geconstateerd 

UVA RDNT1104 Inspectie deskundige 

IDoc. 6 
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Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

INSPECTIELIJST 

f:!PUVA 
AKSTBRDAK ---veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest 

23-08-2011 -10:00 
VT dierproeven 

RDNTllOS Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2011 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Nee 

IDoc. 7 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting Volledig onaangekondigd; proefdierdeskundige op vakantie. l.o.m .••••••• de vervangende POK niet gebeld 

(dit is bedoeld voor noodgevallen). 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 
Toelichting 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Voldoet 
Voor alle individuele huisvesting kan achteraf en logische/logistieke verklaring gegeven worden; Wel is het zo dat 
diverse vrouwelijke muizen individueel zitten, zonder dat ter plaatse inzichtelijk is waarom. Niemand tekent dit aan in het 
WOB of neemt contact op met de verantwoordelijke onderzoeker. Zie verder. 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 

Draadkooien of Draadroosterbodems: 
Voldoet 

Verzorging der dieren: 
Geringe afwijking 
Bij één rat werd een goed zichtbare afwijking aan het oog geconstateerd, welke (hoewel het waarschijnlijk 5d aanwezig 
was, zo beaamt ook de onderzoeker) niet was aangetekend in het WOB en er was geen actie was ondernomen. De 
vacht onder het oog was rood en ruw, het oog was dof en ingetrokken (pijn). De rat niest regelmatig. Als oorzaak valt te 
denken aan trauma tijdens of kort na de operatie (aan de schedel). Art 9 geeft aan dat men tijdens narcose natte 
doekjes op de ogen legt, dus dat uitdroging niet waarschijnlijk is. Mogelijk lekt de nabehandeling van de hoofdwond met 
chlooramphenicol en adrenaline in het oog. Na te gaan wat hiervan de samenstelling is (concentratie, pH). 
In dezelfde kamer zaten ratten van een andere onderzoeker; een moeder met 2 jongen van 24d oud. Deze waren 
tijdens afwezigheid (ziekte) van de onderzoekster te oud geworden voor gebruik in de bedoelde proef en hadden 
gespeend moeten worden, maar niemand neemt dit over. De ratten worden verschoond zonder dat iemand het 
niet-spenen aantekent in het WOB of meldt bij de verantwoordelijk onderzoeker. NB het is vakantie voor de reguliere art 
12; andere art 12s zorgen voor de dieren. 
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Vraag 9 
Antwoord 

Vraag 10 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 13 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 17 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 18 
Antwoord 

Vraag 19 
Antwoord 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

11109. 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Voldoet 

Dag- of logboek: 
Geringe afwijking 
Diverse afwijkingen al genoemd bij andere onderwerpen. Afwijkend oog niet in WDB; niet-gespeende dieren niet in 
WDB. agenschijlijk onterechte individuele huisvesting niet in WDB (bleek later terechte individuele huisvesting, maar dat 
kon art 12 niet weten); een onderzoekster heeft een eigen systeem van WDB. Het gevolg van dit alles is dat er 
onvoldoende gedocumenteerd en gecommuniceerd wordt. 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Voldoet 

Kooi labeling: 
Geringe afwijking 
Op de kooilabels staat weinig info rond de historie van de dieren, omdat de meeste onderzoekers een Excel- of andere 
file hebben waarin ze de gegevens opslaan. Dat is dus ter plaatse voor art 12 en weekenddiensten (en toezicht) niet 
inzichtelijk. Bovendien ontbreken labels ter indicatie van terechte individuele huisvesting. Nu is niet zichtbaar waarom en 
hoelang een dier individueel zit. 
Niet altijd is duidelijk op welk deelexperiment de dieren gebruikt worden, en soms is het moeilijk te achterhalen wat 
precies de diernummers zijn in relatie tot het WDB. 

Drinkwater (systemen): 
Voldoet 
In WDB gelezen: bij 3 kooien geen waterflessen (dit was de dag ervoor, inmiddels opgeheven). Men zal maatregelen 
nemen om te voorkomen dat dit weer gebeurt. 

Opslag voeders en materialen: 
Niet geconstateerd 

Temparatuur dierverblijven: 
Voldoet 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Geringe afwijking 
De RH is met enige regelmaat boven de wettelijke norm van 70%. Dit zijn afwijkingen die redelijk zijn, mits het niet te 
lang duurt (dan treedt er meer hygieneverstoring op, o.a. a.g.v. schimmels en bacteriën). Erger is dat het gepaard gaat 
met grote sprongen (groter dan 15% per dag), die duiden op onvoldoende beheersing/capaciteit van het systeem. 
Mogelijk speelt de vakantie een rol; er zijn nu minder mensen in het gebouw en men heeft de ventilatie mogelijk 
aangepast. Punt van aandacht. 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Geringe afwijking 
DWZ dat er geen LUX-meting is geweest (wel gevraagd aan het labhoofd), maar er stond een bak met albino-muizen op 
de hoogste plank, niet ver onder een TL (wel een gedimde TL). Men zou er goed aan doen af te spreken geen 
albinodieren op de bovenste plank te plaatsen. 

Ventilatie dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Voldoet 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Transport proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 
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Vraag 23 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Algemene indruk: 
Matig 
Feitelijk: geringe afwijking (deze optie kent deze lijst niet). Wel verbetering ten opzichte van vorige bezoek( en) 
vastgesteld. Nog wet veel kleine bevindingen, waarvan sommigen puur administratief, maar enkele toch ook gepaard 
gaande met ongerief (onopgemerkte oogontsteking, huisvesting albino-muis op bovenste plank). Nog ruimte voor 
verbetering. 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Ja 
Diverse OZPs vereisen dagelijks wegen, maar dit staat niet in de tabel bij de biotechnieken (ongerief) van het OZP. Een 
OZP betrof C57BU6-muizen, maar deze waren vervangen door NMRI-muizen zonder aanpassing van het OZP. 

Overigens is het ook heel onoverzichtelijk dat volgens opgave van de onderzoekerWt-muizen van de DEC moeten 
worden besteld op OZP DED156, en daarna worden doorgesluist naar DED157 (waar ze gekruist worden met 
GM-muizen). 
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