
Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

11819B 
MEIBERGDREEF 

11... 

INSPECTIELIJST 

AMSTERDAM ZUIDOOST -veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

ALC AMC UVA 

Regio Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

16-02-2010 -15:00 
VT dierproeven 

Inspectielijst 

Lijst 
Geldig vanaf 

Dierproeven 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 2 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

NW102BBB-4 Inspectie deskundige 
01-01-2010 

Is er sprake van een actie? 
Ja 
uthanasie muis C02 + aansl. cervicale dislocatie. 

Welke deskundigheid wordt geclaimd? 
Artikel 9 

Voldoet de persoon aan die deskundigheid? 
Ja 

Is de persoon bekwaam? 
Ja 

11819B 11111111111111111111111 NW102BBB-4 Inspectie deskundige 16-feb-2010 Blz.1 



Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

11819B 
MEIBERGDREEF 

I.. 

INSPECTIELIJST 

AMSTERDAM ZUIDOOST -veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

ALC AMC UVA 

Regio Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

16-02-2010 -09:30 
VT dierproeven 

NW102BBB-5 Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2010 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Ja 

!Doe. 3 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting Eerder diverse aanmerkingen gemaakt en brief van bevindingen gestuurd; dit betreft een aangekondigde herinspectie 

van de muizen van AE in Gang 11 van het ARIA. 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

Vraag 9 
Antwoord 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Voldoet 
Als enige kanttekening het volgende. Als dieren bij spenen of om andere redenen individueel komen te zitten en 
proefdierkundig is het gewenst om ze in een groep (of paar) te huisvesten, waarom moet het ARIA dan eerst vragen om 
toestemming? Dit levert alleen maar vertraging en mogelijkheid tot vergissing (vergeten) op. Men geeft aan dat men 
bang is voor verwisseling of dat dieren met een gelijk kenmerk (teenknip) bij elkaar worden gestopt. Hiertegen helpt 
echter een mail niet. Van de medewerkers van het ARIA mag verwacht worden dat deze in PRIS kunnen controleren of 
twee dieren van dezelfde lijn zijn en zij kunnen bij gelijke teenknip een oorknip geven. Hier zal men zsm naartoe moeten 
werken. 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 

Draadkooien of roosterbodems: 
Voldoet 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Voldoet 

11819B 11111111111111111111111 NW102BBB-5 Inspectie regeling 16-feb-2010 Blz.l 



Vraag 10 
Antwoord 

Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 

Vraag 13 
Antwoord 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 

Vraag 17 
Antwoord 

Vraag 18 
Antwoord 

Vraag 19 
Antwoord 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 25 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Dag- of logboek: 
Voldoet 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Voldoet 

Kooi labeling: 
Voldoet 

Drinkwater (systemen): 
Voldoet 

Opslag voeders en materialen: 
Niet geconstateerd 

Opslag dierlijk laboratoriumafval: 
Niet geconstateerd 

Temparatuur dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Voldoet 

Ventilatie dierverblijven: 
Voldoet 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Voldoet 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Transport proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Euthanasie proefdieren: 
Voldoet 
Methode van euthanasie gebaseerd op Concensusrapport (100% C02, langzaam inlopend). Kortdurend 
exploratiegedrag; na bewusteloosheid cervicale dislocatie). Nog voor verbetering vatbaar (verwarmen, bevochtigen). Op 
advies van de POK wordt voortaan in de thuiskooi bedwelmd. 

Algemene indruk: 
Voldoet 
Bij vorig bezoek diverse fouten vastgesteld in de administratie en (groeps)huisvesting. Deze zijn tijdens dit bezoek niet 
aangetroffen. Bovendien blijkt uit gesprekken met diverse betrokkenen dat men het onderliggende 
communicatieprobleem tussen AE en ARIA Gang 11 stevig heeft aangepakt. 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Ja 
e andere bevindingen betreffen andere dieren van andere OWE, daarom een aparte lijst aangemaakt. 
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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 

11803 ARIA 
MEIBERGDREEF 

INSPECTIELIJST 

ver: .. r1nac1 

dierproefvergunninghouder 

Voedsel en waren Autoriteit regio Noordwest 

16-02-2010 -13:00 
VT dierproeven 

NW102BBB-5 Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2010 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Ja 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting nspectiebezoek aangekondigd aan Gang 11 ivm eerdere breif van bevindigen. Naast een bezoek aan de dieren van afd 

AE, waar de brief betrekking op had, een bezoek gebracht aan andere dieren, i.c. ratten. Omdat deze buiten de brief 
vielen maar tijdens deze inspectie afwijkend bleken gehuisvest, is iom S&O gekozen om een aparte IS I-lijst aan te 
maken, alleen betreffende de ratten in ARIA Gang 11. 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Geringe afwijking 
Ratten zitten (soms langdurig) individueel, om verschillende redenen. -Speenfouten. Als dieren als enige van hun 
geslacht gespeend worden, wordt gewacht tot de volgende speendag en worden deze dieren bijgeplaatst bij het 
betreffende geslacht. Twee voorbeelden van het vergeten hiervan. Men werkt aan een algemeen geldende instructie, 
zodat iedereen dit weet en doet. Als er geen dieren zijn van <1wk jonger, houdt men de ratten individueel; er is echter 
geen reden om dieren met iets meer leeftijdsverschil bij elkaar te plaatsen of dat althans te proberen. 
-Langdurig aanhouden van (potentiele)(fok)dieren. 
-Surplus-dier. 
teleurstellend dat een vergelijkbare bevinding bij de muzizen is gedaan en aldaar is opgelost, maar niet bij de ratten. 
Men zal hier meer aandacht aan geven. 
geadviseerd om slecht fokkende rattenvrouwtjes van stressgevoelige stammen samen te huizen met een rustiger 
(Wistar)vrouwtje. 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 

Draadkooien of roosterbodems: 
Voldoet 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 
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Vraag 9 
Antwoord 

Vraag 10 
Antwoord 

Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 

Vraag 13 
Antwoord 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 

Vraag 17 
Antwoord 

Vraag 18 
Antwoord 

Vraag 19 
Antwoord 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 

Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 25 
Antwoord 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Voldoet 

Dag- of logboek: 
Voldoet 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Voldoet 

Kooi labeling: 
Voldoet 

Drinkwater (systemen): 
Voldoet 

Opslag voeders en materialen: 
Niet geconstateerd 

Opslag dierlijk laboratoriumafval: 
Niet geconstateerd 

Temparatuur dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Voldoet 

Ventilatie dierverblijven: 
Voldoet 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Voldoet 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Transport proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Algemene indruk: 
Matig 
Vooral vanwege het herhaald vaststellen van vergelijkbare feiten. Ook hier is er verbetering mogelijk. Wat geen 
overtreding is, is het langdurig aanhouden van 6 ratten, zonder dat er gebruik van wordt gemaakt, maar het geeft wel 
aan dat men geen strikt beleid heeft op onnodig lang aanhouden van proefdieren. Er zijn ratten die ouder worden dan 1 
jaar, hetgeen wel ongewenst is. 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Nee 

11803 ARIA •••• NW102BBB-5 Inspectie regeling 16-feb-2010 Blz.2 



INSPECTIELIJST 

Bedrijfsgegevens 
IDoc. 8 

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 

ll803 ARIA 
MEIBERGDREEF 

ve 
dierproefvergunninghouder 

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest 

21-06-2010 -ll:OO 
VT dierproeven 

NWl02BBB-5 Inspectie regeling 
huisvesting 
Ol-Ol-2010 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Ja 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting Betreft een bezoek aan de begane grond. Onderstaande bevindingen hebben betrekking op de fokunit, tenzij Alg 4 

wordt aangegeven. 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

Vraag 9 
Antwoord 

Vraag 10 
Antwoord 
Toelichting 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Geringe afwijking 
1 IVC-bak is zo ondoorzichtig dat dagelijkse inspectie onmogelijk is 
geworden. Gewone bakken worden nog wel eens (dagelijks) uit de stelling 
getrokken om te inspecteren, lVG-bakken niet. 
Lijkt me goed dat ook te bespreken. Ik wil nagaan wat de dagelijkse 
inspectie dan inhoud. 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Voldoet 
Zie wel WDB: ter plaatse niet na te gaan of 1 rat onterecht (lang) individueel zit. 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 

Draadkooien of roosterbodems: 
Voldoet 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Voldoet 

Dag- of logboek: 
Geringe afwijking 
Doordat men niet aantekent hoeveel dieren er geboren zijn, bestaat er geen 
indruk van sterfte tot spenen. Als er een vermoeden bestaat van ongerief, 
zou men dat (een tijdje) kunnen doen om te kijken of er sprake is van 
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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 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 

Vraag 24 
Antwoord 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

lethaliteit. NB als de aantallen geboren dieren (heeft ook de voorkeur) na een paar dagen wordt genoteerd, bijvoorbeeld 
bij het verschonen. wordt het nest niet onnodig verstoord. Dan wordt wel de echte perinatale sterfte gemist. maar niet. 
zoals nu. de juveniele. 

Alg 4 
1 vrouwelijke rat individueel. Is gezelschapsdame van een sentinelen deze 
blijft zitten tot de uitslag van het onderzoek van de sentinel bekend is. 
Hoe lang is dat? Een indicatie daarvan zou ook WP moeten staan. 
Dag van individueelzetten is niet aangetekend. waardoor ook niet kan worden 
gecontroleerd of het dier niet te lang alleen zit. Hoe heeft men de 
terugkoppeling van uitslag van de sentinel naar het opruimen (of sociaal 
huisvesten) van het gezelschapsdier geborgd? 
Geen WP ter plaatse aanwezig. Was in een andere gang. 
In het OZP staat dat de gezelschapsdieren maximaal 2 weken individueel 
gehuisvest zijn omdat de uitslag maximaal zolang duurt. De dieren blijven zo 
gehuisvest omdat ze als extra dier kunnen worden gebruikt mochten er extra 
vragen zijn of iets zijn misgegaan. Moment van individueel zetten moet 
genoteerd worden in het WDB. 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Voldoet 

Kooi labeling: 
Voldoet 
Alg 4: 1x "man" aangetekend op label waar vrouwen in een bak zaten. Dit was in dit geval niet verstorend voor de proef 
of voor de dieren. 

Drinkwater 
Voldoet 

systemen ) : 

Opslag voeders en materialen: 
Niet geconstateerd 

Opslag dierlijk laboratoriumafval: 
Niet geconstateerd 

Temparatuur dierverblijven: 
Voldoet 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Voldoet 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Voldoet 

Ventilatie dierverblijven: 
Voldoet 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Voldoet 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Transport proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Algemene indruk: 
Voldoet 

11803 ARIA •••• NW102BBB-5 Inspectie regeling 21-jun-2010 Blz.2 



Vraag 25 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Ja 
Het foksysteem is zodanig (continu-fok,spenen op 3 weken) dat er regelmatig 
2 nesten bij een moeder liggen. Het oudste nest moet dan gespeend 
worden, waarbij het jongste nest extra verstoord wordt. Aangegeven eens te willen praten met betrokkenen over 
eventuele/mogelijke alternatieven. 

In het WOB anusprolapen en blindheid aangetroffen, en meerdere dieren op weekvoer. O.a. bij 100361-103. Uit een 
WOB is voor het externe toezicht niet op te maken hoeveel gezonde dieren er zijn, dus kunnen ook geen incideties 
geschat worden. Men schat voorshands dat er ca 400 muizen gefokt zijn, waarvan 10 met een anusprolaps. Als er 
overleg plaatsvindt over bovenstaande, kan er ook gesproke worden over incidenties. 

11803 ARIA •••• NW102BBB-5 Inspectie regeling 21-jun-2010 Blz.3 



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 

11812 -~~~~······ MEIBERGDREEF 

1... 
AMSTERDAM -veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest 

21-09-2010 -09:15 
VT dierproeven 

NW102BBB-4 Inspectie deskundige 
01-01-2010 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Is er sprake van een actie? 
Ja 

Vraag 2 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Hanteren rat tbv lP spuiten 

Welke deskundigheid wordt geclaimd? 
Artikel 9 

Voldoet de persoon aan die deskundigheid? 
Ja 

Is de persoon bekwaam? 
Ja 

11812 •••••••••• NW102BBB-4 Inspectie deskundige 

!Doe. 14 

21-sep-2010 Blz.l 



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 

11812 
MEIBERGDREEF 

I... 
AMSTERDAM 

INSPECTIELIJST 

-veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Voedsel en waren Autoriteit regio Noordwest 

21-09-2010 -09:15 
VT dierproeven 

NW102BBB-4 Inspectie deskundige 
01-01-2010 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Is er sprake van een actie? 
Ja 

Vraag 2 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

11812 

euthanasie rat. 

Welke deskundigheid wordt geclaimd? 
Artikel 12 

Voldoet de persoon aan die deskundigheid? 
Ja 

Is de persoon bekwaam? 
Ja 

NW102BBB-4 Inspectie deskundige 

!Doe. 15 

21-sep-2010 Blz.l 



INSPECTIELIJST 

Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 

11812 
MEIBERGDREEF 

1... Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

AMSTERDAM -veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Medewerker 

Regio Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

21-09-2010 -09:15 
VT dierproeven 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

Dierproeven 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

NW102BBB-12 Euthanasie bij 
proefdieren 
01-01-2010 

Hoe zijn onderstaande gegevens verkregen? 
Ter plekke geconstateerd 
Euthanasie rat bijgewoond. 

Welke diersoort betreft het? 
2 

Is het een volwassen dier? 
Ja 

Waarom worden de dieren gedood? 
In het kader van de proef 

Welke methode wordt gebruikt? 
Injectie 
Avertine, dwz tribromoethanol, gevolgd door verbloeden en uitnemen organen. 

Is de methode de meest acceptabele? 
Ja 

Is de persoon bekwaam? 
Ja 

11812 •••••••••• NW102BBB-12 Euthanasie bij proefdieren 

!Doe. 11 
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INSPECTIELIJST 

Bedrijfsgegevens 
jDoc. 12 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 
Geldig vanaf 

Handelingen op werklocatie 

11812 -~~~~······ MEIBERGDREEF 

1... 
AMSTERDAM -veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest 

21-09-2010 -09:15 
VT dierproeven 

NW102BBB-3 Handelingen werklocatie 
01-01-2010 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Nee 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting Volkomen onaangekondigd. Zag iemand lopen met wat leek op een filtertopkooL Gevolgd naar lab en kenbaar gemaakt 

dat ik toezicht wilde houden. 

Vraag 2 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 3 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

Vraag 9 
Antwoord 

Vraag 10 
Antwoord 

Is er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig? 
Voldoet 
Geadviseerd om het OZP uniek te kenmerken. Het nummer (101766-2) staat wel in een overziehtslijst Verder 
geadviseerd om het DEC-advies bij het OZp te bewaren. In dit geval werd een terugrapportage als voorwaarde gesteld, 
maar evt. kunnen andere voorwaarden gesteld worden die ter plaatse bekend dienen te zijn. 

Welke diersoort betreft het? 
2 
In OZP wordt geen stam genoemd, hoewel dit zeker wenselijk is (DEC). Uit de terugrapportage blijkt dat WKY en 
SHR-ratten zijn gebruikt; uit PRIS blijkt dat ook Wistars zijn gebruikt, maar het aantal gebruikte dieren is niet 
overschreden. 

Deskundigheid behandelaar(art. 9 en 12)? 
Voldoet 

wat voor handelingen? 
Terminaal experiment 
LP. toediening (deed men met twee mensen, waar zeker iets voor te zeggen is), Avertine. Daarna verbloeding en 
uitname organen. 

Zorgvuldigheid van handelingen? 
Voldoet 

Hygiëne behandelruimte? 
Voldoet 

Aseptiek handelingen dieren? 
Voldoet 

Voldoet anesthesie? 
Voldoet 

Pijnbestrijding? 
NVT 
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Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 

Vraag 13 
Antwoord 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 

Vraag 17 
Antwoord 

Vraag 18 
Antwoord 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Is het ongerief goed ingeschat? 
Voldoet 

Zorgvuldigheid euthanasie? 
Voldoet 

Worden de handelingen aangetekend? 
NVT 

Wordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd? 
Voldoet 

Andere code of practice van toepassing? 
Geen 

Wordt bovenstaande code juist toegepast? 
NVT 

Algemene indruk? 
Goed 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Nee 
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Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 

11803 ARIA 
MEIBERGDREEF 

11... 
AMSTERDAM _. 

INSPECTIELIJST 

Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Medewerker 

Regio Voedsel en waren Autoriteit regio Noordwest 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

09-12-2010 -09:00 
VT dierproeven 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

NW102BBB-5 Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2010 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

Vraag 1 
Antwoord 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

Vraag 9 
Antwoord 

Vraag 10 
Antwoord 
Toelichting 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Ja 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Voldoet 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 

Draadkooien of Draadroosterbodems: 
Voldoet 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Voldoet 

Dag- of logboek: 
Geringe afwijking 
100970-116 

!Doe. 17 

Onderzoeker wist niet dat verzorging soms aantekent in het WOB wat het teenknipnummer is van en dier. Nu was een 
PRIS-kaartje meegenomen van een dier waarvan de onderzoeker dacht dat het een ziek dier zou kunnen zijn, terwijl het 
van een gezond dier was. Administratief verwarrend. Betere communicatie gewenst: onderzoeker meer in WOB kijken 
of teenknipnummer op label schrijven. 

101193-5 
Geen WP/WOB aanwezig, terwijl dieren sinds 26-11-2010 aanwezig zijn en tenminste één maal verschoond zijn. Niet 
bekend gemaakt aan SvG. Realisatiedatums onbekend. 
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Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 13 
Antwoord 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 

Vraag 17 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 18 
Antwoord 

Vraag 19 
Antwoord 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 

Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Voldoet 

Kooi labeling: 
Geringe afwijking 
Op een kooilabel was een behandeling niet aangetekend die wel had plaatsgevonden. Zal men elkaar voortaan op 
wijzen. NB Men beschouwt kooilabel als onderdeel van de administratie (zeg maar WDB). 

Drinkwater (systemen): 
Voldoet 

Opslag voeders en materialen: 
Niet geconstateerd 

Opslag dierlijk laboratoriumafval: 
Niet geconstateerd 

Temparatuur dierverblijven: 
Voldoet 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Matige afwijking 
Deze was in de ruimte waar de ratten van 101193 zaten 26%, maar is in de weken ervoor ook 14% en 16% geweest. 
Inzage gehad in historische data van meerdere ruimten; dit speelt overal. De data suggereren dat de problemen al zijn 
ontstaan medio februari 2010. Vanaf dat moment is de RH-waarde een speelbal van de buitentemperatuur. Recentelijk 
zijn de waarden onder de onderste alarmwaarde geschoten, maar het is geen recent probleem. 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Voldoet 

Ventilatie dierverblijven: 
Voldoet 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Voldoet 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Transport proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Algemene indruk: 
Matig 
Deze was in de ruimte waar de ratten van 101193 zaten 26%, maar is in de weken ervoor ook 14% en 16% geweest. 
Inzage gehad in historische data van meerdere ruimten; dit speelt overal. De data suggereren dat de problemen al zijn 
ontstaan medio februari 2010. Vanaf dat moment is de RH-waarde een speelbal van de buitentemperatuur. Recentelijk 
zijn de waarden onder de onderste alarmwaarde geschoten, maar het is geen recent probleem. 
Over de luchtvochtigheid (RH) contact gehad met de verantwoordelijke persoon namens de VGH, BW. Deze geeft aan 
dat afwijkende RH een vrij algemeen probleem is binnen hun faciliteiten, maar dat men de beschikbare middelen inzet 
met als prioriteit de patiënten van het AMC, daarna de dieren en dan pas het personeel. Daarop aangegeven dat met 
deze RH het welzijn van de dieren in het geding is, maar dat ook bepaalde proeven ook wetenschappelijk gezien niet 
uitgevoerd kunnen worden. Omdat het een acuut op te lossen probleem betreft, aangedrongen op snelle maatregelen. 
Deze zijn zeer snel genomen en BW heeft binnen een week telefonisch daarvan terugmelding gedaan (RH nu overal 
boven de 45%) en aangegeven dat men in het vervolg problemen eerder zal onderkennen en behandelen. Daarom 
besloten geen SW te sturen, maar wel gekozen om de constateringen vast te leggen in een brief van bevindingen, 
mede om aan te geven dat bij herhaling wel degelijk de mogelijkheid bestaat dat het gebouw ongeschikt bevonden 
wordt voor (bepaalde) dierproeven (Art 7 Wod). Dit telefonisch gemeld aan proefdierdeskundige. Hierbij is het volgende 
in overweging genomen: vooralsnog zijn bij de inspectie geen welzijnsproblemen vastgesteld (ringtail, oogproblemen), 
maar één onderzoeker sluit niet uit dat tegenvallende proefresultaten met jonge muizen te wijten zijn aan lage RH. Dit is 
inderdaad een kwetsbare groep. 
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Vraag 25 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Ja 
100970-116 
Op basis van aantal op dat moment aanwezige dieren lijkt het alsof het WOB relatief veel zieke dieren weergeeft. 5 
dieren sinds juni hebben een score gehad van 2 of hoger in één van de drie gescoorde kenmerken (meer dan gering 
ongerief). Vijf dieren zijn dood gevonden. In het OZP en in het WP staat datagvvan de behandeling gering ongerief 
verwacht mag worden. Daarin wordt dus het ongerief onderschat. Onderzoeker NL geeft aan dat bekend is dat 
bestraling soms leidt tot decompensatie, maar dat niet alle dieren onderzocht worden. Aangegeven dat men het OZP 
dient te veranderen, en het WP moet aanpassen om te zorgen dat dit overeenkomt met de praktijk. Daarvoor is een 
goede welzijnsevaluatie nodig. 
Een dier was zeven dagen ziek, met scores die suggereren dat het ongerief duidelijk meer was dan verwacht (2-3-2-* 
ipv 0-0-0-0). Onderzoeker geeft aan dat het dier naar zijn mening niet ernstig verzwakt was en dat het is gedood zodra 
hij in de gelegenheid was. Aangegeven dat als een ziek dier niet meer geschikt is voor de proef, het terstond 
gedood/behandeld dient te worden, en dat als een ziek dier nog wel geschikt is, het zsm 'gebruikt' dient te worden, ook 
als dat extra inspanning vraagt. 

10144-106 
Ozp en WP spreken van drie maal per week wegen van het lichaamsgewicht en het meten van tumorgrootte. 
Onderzoeker geeft aan hiermee gestopt te zijn omdat het niet nodig was. Dit is een afwijking van het OZP die niet met 
de POK overlegd is. Dit dient alsnog te gebeuren. WP niet duidelijk tav aantal te gebruiken dieren. 
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