
INSPECTIELIJST doe. 25

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Lijst
Geldig vanaf

11246 INTEGRATIEVE NEUROFYSIOLOGIE VU

DE BOELELAAN

1087
1081 HV

AMSTERDAM

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

21-11-2011

26060
13:00
VT dierproeven

RDNT1101 Dierproeven reden
01-01-2011

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2 wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Andere reden (niet één van de bovenstaande)
Toelichting Inspectiebezoek betreft huisvesting en verzorging van proefdieren in zgn. mouse house. Aangezien meeste bevindingen

betrekking hadden op MCN is op deze OWE de inspectielijst huisvesting en verzorging ingevuld. Inspectie heeft geleid
tot brief van bevindingen aan art 14 Wod.
De overige afwijkingen zijn per OWE weergegeven:
INF
1. Hygiëne en reinheid: Reiniging van materialen is onvoldoende: drinkwaterflessen worden alleen omgespoeld maar
niet gereinigd. De reiniging van macrolonbakken verdient ook nadere aandacht: vuile bedding wordt verwijderd maar er
vindt geen reiniging met detergens plaats. Geursporen kunnen hierdoor waarschijnlijk langer blijven bestaan. Daarnaast
zijn enkele bakken te verontreinigd met faeces.
2. Groeps- of individuele huisvesting: Voor de meeste dieren geldt dat ze in groepen gehuisvest dienen te worden, tenzij
de proef dit niet toelaat of het welzijn of de gezondheid van de dieren wordt geschaad. Wanneer dieren individueel
worden gehuisvest dient dit te zijn vastgelegd in het onderzoeksplan en door de DEC te zijn bekrachtigd en bijvoorbeeld
in hetwerkprotocol.
Indien dieren in voorraad met goede argumenten individueel gehuisvest worden, dient dit in het logboek, kooilabeling of
welzijnsdagboek vastgelegd te zijn. Dit is niet het geval.INF 11-03 v WP onvolledig: individuele huisvesting en
voerrestrictie zijn onvoldoende inzichtelijk voor toezichthouder en onvoldoende vastgelegd voor uitvoerende art 12 Wod.
3. Overig: INF11-02: WP en kooilabel stellen dat na max 42 dagen metingen uitgevoerd worden, maar deze periode is al
ruim verstreken. Indicaties voor uitvoering van dierproef niet conform OZP en niet conform CoP welzijnsbewaking
proefdieren.

11246 INTEGRATIEVE RDNT1101 Dierproeven reden 21-nov-2011 Blz.



Idoc. 26
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio

Bezoekdetails

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Lijst

Geldig vanaf

11225 MOL. EN CELL. NEUROBIOLOGIE VU
VAN DER BOECHORSTSTRAAT
l
1081 BT
AMSTERDAM

proefdiercoördinator
veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

21-11-2011
26060
13 :00
VT dierproeven

EDNT110S Inspectie regeling
huisvesting
01-01-2011

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

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
Antwoord Geringe a fwi jk ing
Toelichting MCN 11-02: individuele huisvesting wegens onvoldoende herleidbare redenen;

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting MCN 10-08: type II bakken met 5 grotere muizen > 20 gram, en > 25 gram.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord Voldoet

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
Antwoord Geringe a fwi jk ing
Toelichting MCN 10-16: enkele bakken met geen/ volstrekt onvoldoende verrijkingsmaterialen (standaard op de afdeling is enviro

dry, op veel plaatsen aangevuld met tunneltje). In andere kamer op B3 hebben dieren uit deze proef wel voldoende
verrijking/ nestmateriaal en is gekozen voor knaaghoutje dat zichtbare knaagsporen heeft.

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Voldoet mbt dagelijkse registratie van T en RV en standaard verzorging. Niet beoordeeld mbt alle dieren die ingrepen

ondergaan hebben of speciale verzorging nodig hebben ikv proef bijv. voerrestrictie.
Proefspecifieke en proefgebonden aantekeningen niet inzichtelijk tijdens de inspectie. Dat betekent dat niet voldaan
wordt aan het gestelde in de Code of Practice Welzijnsbewaking van Proefdieren.
Het doel van deze Code is dat alle betrokkenen te allen tijde inzicht hebben in alle elementen die samenhangen rnet het

11225 MOL. EN CELL. RDNT1105 Inspectie regeling 21-nov-2011



INSPECTIELIJST (vervolg)

welzijn van proefdieren en de bewaking daarvan.

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Voldoet
Toelichting max dubbele oorknip.

Vraag 12 Kooilabeling:
Antwoord Geringe a fwi jk ing
Toelichting kooilabel biedt niet voldoende informatie bijv. mbt individuele huisvesting. Daarnaast wordt niet geheel voldaan aan de

Code of Practice Welzijnsbewaking van Proefdieren.
kooilabeling het juiste aantal dieren en het nummer van het onderzoeksplan of onderzoeksprotocol worden vermeld.
Daarnaast dient bijvoorbeeld op de kooilabeling de naam van de onderzoeker en de datum van aanvang van het
onderzoek te worden vermeld (MCN 10-08).

Vraag 13 Drinkwater ( systemen ) :
Antwoord Voldoet
Toelichting w.b. ad lib voorziening. Wel vraagtekens over drinkwaterkwaliteit gezien reiniging van flessen beperkt is tot omspoelen

met drinkwater.

Vraag 14
Antwoord

Opslag voeders en materialen:
Voldoet

Vraag 15 Temperatuur dierverblijven:
Antwoord Voldoet
Toelichting mbt MCN dieren.

Vraag 16 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord voldoet

Vraag 17 Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord voldoet
Toelichting Op basis van visuele beoordeling en aanwezigheid van afscherming directe lichtinval van bovenste bakken.

Dag- en nachtritme is ingesteld op 12 uur licht en 12 uur donker.

Vraag 18 Ventilatie dierverblijven:
Antwoord voldoet
Toelichting mbt MCN dieren.

Vraag 19 Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 20 Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 21
Antwoord

Transport proefdieren:
Niet geconstateerd

Vraag 22
Antwoord

Euthanasie proefdieren:
Niet geconstateerd

Vraag 23 Algemene indruk:
Antwoord Matig
Toelichting Brief van bevindingen aan art 14 met verbeterperiode 6 weken.: dus na 1-1-2011 herinspectie.

Brief heeft betrekking op alle afwijkingen in mouse house, waar ook dieren van andere werkeenheden/
deelvergunninghouders (o.a. INF, MCB, Synaptologics en FGA voor NB-consortium) gehuisvest worden.

Vraag 24 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting bevindingen gedaan mbt dieren in mouse house van INF, MCB en FGA (voor NB-consortium).
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INSPECTIELIJST doe. 27

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautori te i t regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Lijst
Geldig vanaf

11210 FUNCTIONEL GENOOM ANALYSE
VAN DER BOECHORSTSTRAAT

1081 BT
AMSTERDAM

hoofd
veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

21-11-2011
26060
13:00
VT dierproeven

RDNT1101 Dierproeven reden
01-01-2011

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2 wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Andere reden (niet één van de bovenstaande)
Toelichting Algemeen: Inspectiebezoek betreft huisvesting en verzorging van proefdieren in zgn. mouse house. Aangezien meeste

bevindingen betrekking hadden op MCN is op deze OWE de inspectielijst huisvesting en verzorging ingevuld.
De overige afwijkingen zijn per OWE weergegeven
FGA voor NB consortium:
Temperatuur dierverblijven: Geringe afwijking: enkele ruimte op de 3e verdieping duidelijk te koud terwijl display aan de
buitenzijde van de ruimte suggereert dat actuele T 21.7 was. Bij gebruik van separate thermometer blijkt net 18 C
gehaald te worden.
De temperatuur wordt dus ook niet voldoende nauwkeurig gemeten, gecontroleerd en geregistreerd.
Gelukkig hebben dieren veel verrijkingsmaterialen/ nestmateriaal.

11210 FUNCTIONEL GENOOM ANALYSE RDNT1101 Dierproeven reden 21-nov-2011 Blz. l



INSPECTIELIJST
Idoc. 28

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 UNIVERSITAIR PROEFDIER CENTRUM
DE BOELELAAN
1085
1081 HV
AMSTERDAM

directeur UPC
veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest

29-11-2010
26060
13:30
VT dierproeven

NW102BBB-1 Dierproeven reden
01-01-2010

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Geen andere lijst in te vullen
Toelichting Gesprek met hoofd UPC wegens noodzaak tot aanvullend inzicht in procedures binnen quarantaine/ IVC afdeling van

UPC.
Binnen UPC zijn herkenbaar de afdelingen
-Groot: momenteel vlgs opgave geen konijnen (wilde ik eigenlijk nog zien).
-Koudbloedigen en ongewervelden
-Knaagdieren l: AK ook verantwoordelijkheden voorzorg HK/JK.
-Knaagdieren II: B1. Wegens infecties zal B1 15-12-2010 leeg zijn en pas weer na desinfectie opstarten in jan 2011.
•Knaagdieren III: Quarantaine/IVC, vacature meewerkend voorman, fjjfjj^^ per 1-1-2011 einde dienstverband (dan
2 vacatures! )|HIMH die bij eerdere inspectie als medewerkster geen toegang bleek te hebben tot relevante
documentatie alsW^was gedetacheerd vanuit onderzoeksgroep naar UPC). Volgens opgave van hoofd is de
medewerkster inmiddels wel geautoriseerd om toegang tot de relevante gegevens te krijgen.

Handelingen ikv opschonen tot spf status middels ET staan beschreven in O2P 08-03 en als dierproeven beschouwd,
hetgeen m.i. niet terecht is.
Donoren, fosters, gevasectomeerde mannen en fertiele mannen worden behandeld als bij ET voor biotechnologie.
Uitzondering: Fosters worden na spenen gebruikt voor MKB status te verifiëren (nu opgestuurd naar QM, in nabije
toekomst mogelijk ter plaatse gedood en monsters verzameld. Dat kan actie zijn dierproef met doel code 37).
Voorts opvallend in OZP.
-geen pijnbestrijding fosters: in praktijk na hypnorm dormicum 1 x temgesic: afwijken van OZP maar minder risico op
ongerief. Huidig hoofd zal dit aanpassen . Nadere info over langdurig werkende middelen als Rimadyl wenselijk.
- wel pijnbestrijding vasectomie middels Rimadyl; methode vasectomie via scrotum werkt volgens opgave bij rat prima
maar bij muis slecht. Heeft m.i. mogelijk met gebrek aan operatiemicroscoop in LAF faciliteit te maken.
- fokmannen: m.i. geen redenen om aan te nemen dat er sprake is van ongerief m.u.v. niet sociale huisvesting;
individuele huisvesting staat voor dekmannen en gevasectomeerde dieren wel in OZP.

Acties te ondernemen: optimalisatie afbakening dierproeven en pijnbestrijding fosters.

11207 UNIVERSITAIR PROEFDIER NW102BBB-1 Dierproeven reden 29-nov-2010 Blz .1



INSPECTIELIJST doe. 30

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 UNIVERSITAIR PROEFDIER CENTRUM

DE BOELELAAN

1085
1081 HV
AMSTERDAM

directeur UPC
veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Voedsel en Naren Autoriteit regio Noordwest

14-07-2011
26060
13:00
VT dierproeven

RDNT1105 Inspectie regeling
huisvesting
01-01-2011

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2
Antwoord

Buitenverblijven:
NVT

Vraag 3
Antwoord

Stal of dierverblij ven:
Voldoet

Vraag 4
Antwoord

Hygiëne en reinheid:
Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
Antwoord Geringe afwi jk ing
Toelichting o.a. een enkele individueel gehuisveste rat waarbij reden voor individuele huisvesting niet herleidbaar is.

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord Voldoet

Vraag 7
Antwoord

Draadkooien of Draadroosterbodems:
Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord voldoet
Toelichting in algemene zin en specifiek ook in de praktijk.

Afwijkingen mbt documentatie: bijv.
FGA 11-05: UPC heeft nog niet de beschikking overOZP of WP ivm noodzakelijke HEP's in model
MCN 10-11: wel additionele standaard verzorgende maatregelen noodzakelijk maar dat is niet herkenbaar in WP.

Vraag 9 Kooiverri jking en nestmateriaal:
Antwoord Geringe afwi jk ing
Toelichting Voldoet weliswaar in algemene zin maar wel afwijking met welzijnsimplicaties. Hier is ook beoordeeld of er speciale

aandacht wordt besteed aan mogelijkheden tot verrijking van de directe leefomgeving van de dieren. Bij individueel
gehuisveste dieren is kooiverrijking extra belangrijk. Individueel gehuisveste ratten hebben wel enig verrijkingsmateriaal
rnaar er is m.i. nog niet voldaan aan "voldoende mate bruikbare stimuli en materialen". Afdelingshoofd heeft zelf ideeën
over knaaghout (en gaat dit laten testen) en gaat ook zijn eerder in eigen beheer ontwikkelde verrijkingsmateriaal
uitproberen in IVC omgeving. Volgend inspectiebezoek verbetering verwacht.

11207 UNIVERSITAIR PROEFDIER RDNT1105 Inspectie regeling 14-jul-2011 Blz.l



INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Voldoet
Toelichting In algemene zin. Enkele welzijnsdagboeken irt fok als dierproef nader in te zien.

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Geringe afwi jk ing
Toelichting zeer incidenteel > 2 stukjesoorschelp ter identificatie.

Vraag 12 Kooilabeling:
Antwoord Voldoet
Toelichting Enkele lijnen irt fok als dierproef nader in te zien.

Vraag 13 Drinkwater ( systemen ) :
Antwoord Voldoet

Vraag 14 opslag voeders en materialen:
Antwoord voldoet

Vraag 15 Temparatuur dierverblijven:
Antwoord Voldoet
Toelichting Ruimte wordt gemeten en geregistreerd ook in IVC afdeling. Afwijking IVC-metingen zijn ongeveer 1 C hoger.

Vraag 16 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord Voldoet
Toelichting ten tijde van inspectie. Wel aandachtspunt: ringtail bij jonge ratten gemeld. Ruimte wordt gemeten en geregistreerd ook

in IVC afdeling. Afwijking tov IVC bedraagt enkele procenten.

Vraag 17 Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 18 Ventilatie dierverbli jven :
Antwoord Voldoet
Toelichting op basis van afwezigheid tocht en stank en gerealiseerde waarden T en RV.

Vraag 19 Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 20 Alarmsystemen dierverbli j ven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting wel aandachtspunt: AK heeft geen geautomatiseerde registratie van T en RV; alarmering op niveau van

luchtbehandeling- unit.

Vraag 21 Transport proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 22 Euthanasie proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 23 Algemene indruk:
Antwoord Voldoet

Vraag 24 Z i j n er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting opslag dierlijk laboratoriumafval als aandachtspunt gemeld in conventionele fokafdeling.

Aanleiding tot nadere inspecties bevoegdheden personeel en enkele dierproeven (a.h.v.onderzoeksplannen).

11207 UNIVERSITAIR PROEFDIER RDNT1105 Inspectie regeling 14-jul-2011 Blz.2



INSPECTIELIJST doe. 31

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio

Bezoekdetails

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Lijst
Geldig vanaf

11210 FUNCTIONEL GENOOM ANALYSE
VAN DER BOECHORSTSTRAAT
7
1081 BT
AMSTERDAM

hoofd
veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest

08-08-2011
26060
08:30
VT dierproeven

RDNT1104 Inspectie deskundige
01-01-2011

Dierproeven

Vraag 1 Is er sprake van een actie?
Antwoord Nee

Vraag 2 Welke deskundigheid wordt geclaimd?
Antwoord Artikel 12

Vraag 3 Voldoet de persoon aan die deskundigheid?
Antwoord Onvoldoende
Toelichting wz onvoldoende inzichtelijk tijdens de inspectie: BBL-er tot eind juni 2011 en geslaagd volgens opgave. In dossier van

art 14 nog geen copy diploma opgenomen.

Vraag 4 Is de persoon bekwaam?
Antwoord Niet geconstateerd

11210 FUNCTIONEL GENOOM ANALYSE RDNT1104 Inspectie deskundige 08-aug-2011 Blz.l



INSPECTIELIJST doe. 32

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio

Bezoekdetails

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

11210 FUNCTIONEL GENOOM ANALYSE

VAN DER BOECHORSTSTRAAT
7
1081 BT

AMSTERDAM

hoofd
veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest

08-08-2011
26060
08:30
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1104 Inspectie deskundige
01-01-2011

Dierproeven

Vraag 1 Is er sprake van een actie?
Antwoord Nee

Vraag 2 Welke deskundigheid wordt geclaimd?
Antwoord Artikel 9
Toelichting V. Heine

Vraag 3 Voldoet de persoon aan die deskundigheid?
Antwoord Ja
Toelichting MSc medische biologie in 1999 en cursus "art 9"in 1996.

Vraag 4 Is de persoon bekwaam?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Ervaring overigens uitstekend in OZP opgenomen.

11210 FUNCTIONEL GENOOM ANALYSE RDNT1104 Inspectie deskundige OB-aug-2011 Blz.l



INSPECTIELIJST
doe. 33

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio

Bezoekdetails

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Lijst
Geldig vanaf

11210 FUNCTIONEL GENOOM ANALYSE
VAN DER BOECHOESTSTRAAT
7
1081 BT
AMSTERDAM

hoofd
veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest

08-08-2011
26060
08: 30
VT dierproeven

RDNT1107 Dierproef OZP
01-01-2011

Dierproeven

Vraag 1 was het bezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Is er een kenmerk van het ozp?
Antwoord Ja
Toelichting FGA 11 -05; DEC advies d.d. 22-06-2011.

Vraag 3 Is er een werkprotocol?
Antwoord Ja

Vraag 4 Is de diersoort conform het OZP?
Antwoord Voldoet
Toelichting Code diersoort 1. Code diersoort 2 nog niet gebruikt.

Vraag 5 Is het aantal dieren conform het onderzoeksplan?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Aantallen nu nog lager dan in OZP: fok pas recentelijk gestart onder dit protocol.

Vraag 6 Klopt de artikel 9 functionaris in de prakt i jk?
Antwoord voldoet
Toelichting mevr. dr.V.Heine; ervaring goed in OZP weergegeven!

Vraag 7 Is de herkomst van de proefdieren conform onderzoeksplan?
Antwoord Voldoet
Toelichting Eigen fok diersoort code 1. GGO dieren ooit elders gegenereerd.

Vraag 8 Is het evt aanwezige werkprotocol conform ozp?
Antwoord Voldoet
Toelichting HEP's expliciet als zodanig genoemd iets uitgebreider in WP dan in OZP.

Vraag 9 Is de behandeling conform ozp?
Antwoord NVT
Toelichting Fok met ongerief voor homozygoten in experiment 3 en 4 ; voorts doden voor celkweek & cyto-/histopathologie.

Vraag 10 Is de verzorging conform ozp?
Antwoord NVT
Toelichting geen specifieke eisen in OZP/ WP vermeld.

Vraag 11 Is de huisvesting conform ozp?
Antwoord voldoet

11210 FUNCTIONEL GENOOM ANALYSE RDNT1107 Dierproef OZP 08-aug-2011 Blz.l



INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12 Klopt de artikel 12 functionaris in de praktijk?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Feitelijke uitvoering is ook gekoppeld aan specifieke personen.

Vraag 13 Is de aard van de ingreep conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Anaesthesie voor perfusie. Cervicale dislocatie voor kweek.

Vraag 14 Is de frequentie van de ingreep conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Handelingen kortdurend en eenmalig.

Vraag 15 Is de duur van de ingrepen conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Handelingen kortdurend en eenmalig.

Vraag 16 Is de mate van ongerief conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting perfusie onder terminale anaesthesie en cervicale dislocatie code 1 gering is aannemelijk.

Exp 3: ongerief ingeschat op gering-matig gedurende 1-2 maanden. Dit zal nader onderbouwd moeten gaan worden. Er
is geen eerdere ervaring met deze dieren opgedaan.

Vraag 17 Is een methode ter vermijding van ongerief conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Volgens opgave is dit nog niet uitgevoerd.

Vraag 18 Is eerder gebruik van het dier conform ozp?
Antwoord NVT

Vraag 19 Zijn de humane eindpunten toegepast conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting BW-1 5%. Mate van motorische afwijking mag niet leiden tot verminderde voeropname of verzorging van de vacht. WP

vermeldt verminderde voeropname ook expliciet.

Vraag 20 is de bestemming van het dier na de proef conform ozp?
Antwoord voldoet
Toelichting Dieren worden ikv proef gedood. Pas enkele dieren van dit genotype zijn gedood.

Vraag 21 Wat is uw algemene indruk?
Antwoord voldoet
Toelichting Pas gestart onderzoek.

Vraag 22 Z i j n er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Gemeld dat er wellicht additionele verzorgingsmaatregelen passend kunnen zijn om ongerief te beperken.

Gebruik van avertine: gewezen op risico's en alternatieven.
Verwijzing naar BBD vergunning nr. niet meer zinvol;
Ongerief inschatting w.b. ernst en aard: men dient meer dan alleen pijn als mogelijk risico op ongerief te beschouwen.
Ongerief zal men moeten differentiëren nav waarnemingen in de fok! Fok met ongerief maar zonder verder gebruik komt
alleen voor als dieren onverhoopt dood gevonden worden. PDK i.o geeft aan dat dit tot natuurlijk voorkomen moet
worden maar ingeval van optreden van sterfte de inschatting van de mate van ongerief aangepast zal gaan worden.
Voorstel registratie: aantal dieren met anaesthesie icm code 2 ongerief ws te hoog ingeschat. PDK i.o. meldt hierop toe
te zien bij daadwerkelijke registratie.

Eerder geconstateerde omissie op de werkvloer werd veroorzaakt door vertraging wegens vakantie DEC-secretariaat en
is inmiddels hersteld.
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