
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 

'Doe. 12 

~· 
AMSTERDAM --veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

26-06-2014 -10:00 
VT dierproeven 

RDNT1401 Dierproeven reden 
01-01-2014 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Is het inspectiebezoek aangekondigd? 
Ja 

Vraag 2 
Antwoord 
Toelichting 

Dwz op verzoek van onderzoekers zelf, na afloop van de reguliere inspectie. 

Wat is de reden van deze inspectie? 
Geen andere lijst in te vullen 
Gesproken met 2 onderzoekers over fretten 
Adviezen gegeven ten aanzien van de volgende zaken: 
-Huisvesting in stafgebouw kan problemen geven met T en RH in weekenden/vakanties. 
-Nieuwe diersoort: zorg voor grote groep mensen die ervaren worden in het verzorgen als hoofdonderzoekers afwezig 
zijn/weekend. 
-Doe in het weekend fretten als laatste. 
-Wie gaat opereren? Bij fretten is dit een meer in het oog springende ingreep dan bij ratten. Weefselbehandeling 
mogelijk anders. Geadviseerd contact op te nemen met specialistische veterinaire chirurg. 
-Gezondheidsbewaking is essentieel anders; men had al contact met in fretten gespecialiseerde dierenarts. Prima .om 
die goed te betrekken. 
-probeer deprivatie tot minimum te beperken. Bij apen UCLA-Davis-protocol; bij fretten zelf uit te vinden? Welke 
gezondheidsparameters om dit te volgen? 
-Groepshuisvesting? Zou mogelijk zijn volgens onderzoekers (contact met een Britse groep) 
-Gewezen op wetswijziging. Bij inwerkingtreding nwe wet is er waarschijnlijk geen ontheffing meer mogelijk; dan gaat dit 
via de projectvergunning. Indien met op bestaande OZP wil werken (max tot 1/1/18) moet ontheffing worden 
aangevraagd onder huidige wet, maar dan moet huisvesting op orde zijn. 
Aangegeven dat ik op prijs stel dat ze me vooraf vragen om mee te denken, en dat ik in het belang van de dieren 
adviezen geef, maar dat ik bij toezicht geheel terugval in inspectierol en streng zal toezien, met name op een optimaal 
deprivatie-protocol. 
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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 

.:.--uv• 
AMSTERDAM --veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

26-06-2014 -10:00 
VT dierproeven 

RDNT1405 Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2014 

Vraag 1 
Antwoord 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Nee 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 

IDoc. 13 

Vraag 4 
Antwoord 
Toelichting Gevraagd of men bij de aanvraag van een projectvergunning duidelijk wil aangeven wat bedoeld word met het niet 

verstoren van een nest. In de praktijk is dat "niet verschonen", hetgeen soms wat vieze bakken geeft. 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Geringe afwijking 

Vraag 5 
Antwoord 
Toelichting In één kamer werd een individueel gespeende vrouwelijke muis gevonden, met in de bak daarboven een groep 

vrouwelijke muizen van dezelfde leeftijd. Waarom niet mengen (oorknipje). Onderzoekster speent en maakt daarna pas 
groepen op basis van DNA-analyse. Kan dit niet eerder klaar zijn (voor spenen)? 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 
Toelichting 

2 muizen al maanden geen jongen, inmiddels één jaar oud, waarvan er één langere tijd alleen zit. 3 muizen bijna 1 jr 
oud al maanden niet ingezet voor fok, individueel gehuisvest. Rat individueel in afwachting van werpen sinds 27 mei, 
geen andere bestemming. Label zegt: drachtig? Op 26/6 valt met zekerheid te zeggen dat dit niet zo was. Geen vervolg 
aan gegeven. Al deze dieren worden na inspectiebezoek gedood. 
Men moet beter nagaan welke dieren niet meer gebruikt worden. Als er sprake is van risico op ongerief, ongerief 
opheffen of dieren euthanaseren. Bijvoorbeeld bij hoge leeftijd of individuele huisvesting. 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 

Draadkooien of Draadroosterbodems: 
Voldoet 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 
Bij enkele ratten in SE-proef geen voer zichtbaar (wordt 1 xlwk in kooi gegeven, ligt dus verspreid door de bedding). Één 
rat leek te zoeken naar voer. Gevraagd te verschonen zodat de bedding kon worden gecontroleerd. Daarbij nauwelijks 
voer aangetroffen bij deze rat. Andere rat ook maar wat losse delen van pellets. Gevraagd voer bij te gooien als men 
geen voer ziet. 
Muizenjongen worden gespeend en verplaatst naar een andere dierkamer. Onderzoekster gewezen op stress die 
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Vraag 9 
Antwoord 

Vraag 10 
Antwoord 

Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 13 
Antwoord 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 

Vraag 17 
Antwoord 

Vraag 18 
Antwoord 

Vraag 19 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

spenen (scheiden van moeder) an sich al geeft, maar zeker in combinatie met schone bak en (transport naar) andere 
dierkamer. Pamper deze dieren door wat voer in de kooi te doen. Het gebruikte voer is op zich goed zacht 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Voldoet 

Dag- of logboek: 
Voldoet 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Voldoet 

Kooi labeling: 
Geringe afwijking 
Kooilabel zei 24/4 bij net gespeende muis, en bij kooigenoten van zelfde grootte stond 24/6. Onwaarschijnlijk. Bij 
navraag blijken labels niet allemaal correct ingevuld te zijn. 

Drinkwater ( systemen ) : 
Voldoet 

Opslag voeders en materialen: 
Voldoet 

Temparatuur dierverblijven: 
Voldoet 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Voldoet 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Voldoet 

Ventilatie dierverblijven: 
Voldoet 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Geringe afwijking 
Borrelende pomp maakt laagtonige geluiden in de effect op dieren onbekend. Van klikkende 
ordners nogmaals gedemonstreerd dat dit schrikreacties geeft bij muizen. 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Transport proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Algemene indruk: 
Voldoet 
Voldoet tot matig. Diverse geringe overtredingen. Bij herhaling kunnen, afhankelijk van de ernst, wel maatregelen 
volgen. Dit met name aangegeven voor dieren zonder voer, maar langdurige individuele huisvesting dient eveneens 
vermeden te worden. 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Ja 
Eerder gevraagd of men ratten voor voerdeprivatie-experimenten wil bestellen op gewicht èn leeftijd, en korte tijd het 
gewicht te vervolgen, zodat een individuele groeicurve gemaakt kan worden. Dit lijkt te gebeuren, maar men houdt niet 
de eigen groeicurve (die hoger ligt dan die van de leverancier) aan, waardoor de dieren zitten op minder dan 85% van 
adlib. 
Soms is er een levering te lichte ratten/te jonge dieren. Te licht of te jong is moeilijk te onderscheiden. Gevraagd om 
klacht bij leverancier. Gevraagd om de dieren te voederen op basis van prestatie in taak, en niet alleen op basis van 
BW. De gesproken onderzoeker blijkt dit te doen, maar gevraagd om de BW-curves te relateren aan de taakzwaarte en 
de werkprestaties; dit vastleggen, om daarmee opvolgers te informeren wanneer men de dieren meer of minder kan 
voeren. Alle ratten kregen te allen tijde minimaal 15g/rat; dat is een grote verbetering ten opzichte van eerdere 
voerschema's in dit experiment. Prima. 
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Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

INSPECTIELIJST 

IDoc. 14 

~· 
AMSTERDAM --veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

06-10-2014 -10:00 
VT dierproeven 

RDNT1405 Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2014 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Ja 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting Aangekondigd ivm aangevraagde ontheffing voor gebruik en de huisvesting van fretten. Nog geen dieren aanwezig. 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 4 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 5 
Antwoord 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

Vraag 9 
Antwoord 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 
Nieuw, commercieel verkrijgbaar ontwerp voor de huisvesting van fretten. Ruime, rijke kooien, zeker na verbinding van 
twee kooien door tunnel. Verhoging is een beetje wankel, maar dit heeft mogelijk geen invloed op fretten. 

Hygiëne en reinheid: 
Geringe afwijking 
In een bestaande (geen dierkamer) heeft men een grote binnenruimte gecreëerd, maar vanwege de routing 
van mensen en dieren en het aanzuigen van lucht uit de ruimte, is de gehele met dierkamer erin te 
beschouwen als één . Men heeft een spoelplaats gerealiseerd voor het spoelen van de bakken. Ca 
1 meter daarnaast wil men ook gaan opereren aan en in de schedel. Dat is niet verantwoord; op verzoek van de 
inspecteur heeft men gekozen de bakken elders te gaan spoelen. 
Men heeft voorzien dat personeel dat betrokken is bij de dagelijkse verzorging vrij moet zijn van griep. Gevraagd dit 
goed te protocolleren. 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Voldoet 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 

Draadkooien of Draadroosterbodems: 
Voldoet 

Verzorging der dieren: 
Niet geconstateerd 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Voldoet 
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Vraag 10 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 

Vraag 13 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 17 
Antwoord 

Vraag 18 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 19 
Antwoord 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 24 
Antwoord 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Dag- of logboek: 
Voldoet 
In opzet voldoende. 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Niet geconstateerd 

Kooi labeling: 
Niet geconstateerd 

Drinkwater ( systemen ) : 
Niet geconstateerd 
Gevraagd om NVWA te informeren omtrent de voorgenomen experimenten en de watergift daarbinnen. 

Opslag voeders en materialen: 
Voldoet 

Temparatuur dierverblijven: 
Voldoet 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Voldoet 
Gewaarschuwd voor koude, droge winterdagen en geadviseerd om dan een bevochtiger in de dierruimte te plaatsten, 
indien nodig. 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Voldoet 

Ventilatie dierverblijven: 
Voldoet 
De ventilatievoud is aan de hoge kant. Zie opmerking bij luchtvochtigheid. 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Transport proefdieren: 
Voldoet 
Gevraagd om een roltafel om dieren in hun kooi te verplaatsen binnen de ruimte. 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Algemene indruk: 
Voldoet 
Voldoet na gevraagde aanpassingen. 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Nee 
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