
INSPECTIELIJST
doe. 2

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio

Bezoekdetails

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Lijst

Geldig vanaf

11207 MOL. EN CELL. NEUROBIOLOGIE VU

VAN DER BOECHORSTSTRAAT

l
1081 BT
AMSTERDAM

proefdiercoordinator
veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest

21-08-2009
26060
13:30
VT dierproeven

NW0902BA-5 Inspectie regeling
huisvesting

01-01-2009

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2 Buitenverblijven:
Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
Antwoord voldoet
Toelichting Tijdens inspectie zeer lage bezetting met dieren; mede wegens Parvo besmetting geen personeel van UPC ingezet in

verzorging van de dieren. De schoonmaak van de materialen gebeurt voor deze afdeling met de hand. Er is geen
gebruik van de wasstraat. Deze wijze van schoonmaken is voor een SPF afdeling zeker onvoldoende. Men beschouwt
de afdeling wel als conventioneel. Wel risicovol.
Alle schoonmaak activiteiten zijn buiten het UPC om georganiseerd. Gehele afdeling als conventioneel te beschouwen
en ws. Parvo besmet.

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
Antwoord voldoet
Toelichting Verder na te gaan: Indien dieren in voorraad met goede argumenten individueel gehuisvest worden, dient dit in het

logboek, kooilabeling of welzijnsdagboek vastgelegd te zijn.

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord Voldoet

Vraag 7 Draadkooien of roosterbodems:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord voldoet

Vraag 9 Kooiverri jking en nestmateriaal:
Antwoord Voldoet
Toelichting hier gekozen voor pijpje als standaard verrijkingsmateriaal naast nestmateriaal.

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord voldoet
Toelichting mbt aspect dagelijkse vastlegging van bevindingen; kwaliteit informatie nader te beoordelen.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord voldoet

Vraag 12 Kooilabeling:
Antwoord Voldoet

Vraag 13 Drinkwater ( systemen ) :
Antwoord voldoet

Vraag 14 Opslag voeders en materialen:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 15 Opslag dierlijk laboratoriumafval:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 16 Temparatuur dierverblijven:
Antwoord voldoet

Vraag 17 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord voldoet
Toelichting 1 dierkamer heeft een niet goed functionerende display waarop de waarden getoond worden.

Vraag 18 Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord Geringe afwi jk ing
Toelichting n.b. betreft afwijkend ganglicht: zou rood moeten zijn maar is deels geel.

Vraag 19 Ventilatie dierverblijven:
Antwoord voldoet
Toelichting op basis van T en RV, afwezigheid van stank en tocht.

Vraag 20 Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting algemeen zeer goede isolatie van meetkamers; radio opvallend hard (bijv. in B347a ) en lift maakt veel geluid ;

onderzoekers hebben daarom besloten om dieren niet te doden direct na transport met lift indien verzamelen van te
analyseren materialen i.k.v. proef nodig is.

Vraag 21 Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Ondanks foutmelding in meetwaarden bij 1 dierkamer geen indicatie voor alarm maar ook niet voor herstel van

technische tekortkoming.
Alarmering nader te bezien.

Vraag 22 Transport proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 23 Euthanasie proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 24 Algemene indruk:
Antwoord voldoet
Toelichting Nog geen aandacht gehad voor kwaliteit van welzijnsdagboeken ( wel WZDB per ruimte) en eventuele werkprotocollen.

Algemeen aandachtspunt: mannelijke dieren standaard individueel ikv onderzoek. Bij volgende inspectie op basis van
uitvoering van dierproeven a.h.v. onderzoeksplan aandacht voor openstaande zaken.
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