
Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

INSPECTIELIJST 

90500 BIOXPERT 
NISTELROOISEBAAN 
3 
5374 RE 
SCHAIJK _. 
veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

jDoc. 2 

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

13-03-2015 -08:15 
VT dierproeven 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

RDNT1505 Inspectie voorschriften 
huisvesting en verzorging 
01-01-2015 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 2 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 5 
Antwoord 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Nee 
Beperkt tot MR afdeling; Vergezeld door., dieren worden verzorgd door. (mij bekend persoon). 

Functies en algemeen ontwerp gebouwen: 
Voldoet 
onderhoudsprogramma niet ingezien. Onderhoudscontracten apparatuur: augustus 14 IVC check. 

Dierenverblijven: 
Voldoet 

Ruimten voor het uitvoeren van algemene en bijzondere procedures: 
Voldoet 
voldoet w.b. faciliteiten binnen MR SOPF status. Quarantaine elders. 

Dienstruimten: 
Niet geconstateerd 

Ventilatie en temperatuur: 
Geringe afwijking 

Vraag 6 
Antwoord 
Toelichting geringe-matige afwijking: tijdelijke scherptedaling van RV in periode 7/8 maart 2015 < 30% wegens uitval stoomketel als 

onderdeel van bevochtiging na kleine reparatie. Voorts zeer stabiel klimaat w.b. Ten RV en Druk in dierkamer. Locale 
ventilatie: IVC. 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 9 
Antwoord 
Toelichting 

Verlichting dierverblijven (omgevingsfactoren en de regulering daarvan): 
Niet geconstateerd 

Geluid (omgevingsfactoren en de regulering daarvan): 
Niet geconstateerd 
w. b. ultrageluid. 

Alarmsystemen dierverblijven (omgevingsfactoren en de regulering daarvan) : 
Geringe afwijking 
Gering-Matige afwijking. Alarmering gaat via separaat systeem dat niet inzichtelijk is middels koppeling vanuit GBS. 7-8 
maart 2015 sterke en snelle dalingRVbuiten de ingestelde range; toch geen melding in dit weekend wegens 
telefoonstoring agvoverbelasting (150.00 meldingen, volgens opgave). 
Nadere informatie gevraagd mbt waarden klimaat uit IVC systemen. 
Verwachte actie vergunninghouder: Voorschrift op te stellen omtrent wat te doen bij welk type afwijking met evt 
diersoortspecifieke accenten evt proefspecifieke aspecten! Uitgebreid alarmeringssysteem met bijv. wel opvolging 
temperatuurbewaking koelkast maar nog niet GBS. 
Daarnaastgrenswaarden alarmering T buiten 19,5-23,5 C: zijn net niet binnen EU specificaties nl. 20-24C. 
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Vraag 10 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 13 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 

Vraag 17 
Antwoord 

Vraag 18 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 19 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 20 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 

Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 25 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Verzorging van dieren: Gezondheid 
Voldoet 
quarantaine aanvoer nieuwe dieren; invoer via. standaard mierobiele kwaliteitscontrole van dieren in IVC; men gaat 
meedraaien in alternatief monitoringspilot op bas1s van analyse van materialen uit omgeving (evt. aanvulling op I 
vervanging inzending dieren). 

In het wild gevangen dieren: Gezondheid 
N.v.t. 

Milieuverrijking (Huisvesting en milieuverrijking): 
Voldoet 
Nestmateriaal standaard voor de muis. Geen stereotiep gedrag waargenomen, zelfs niet in FVB die dat gedrag redelijk 
vaak vertoont. Additionele verrijkingsmiddelen wel achter barriere aanwezig (potentiële invulling van " individuele 
behoeften van de betrokken dieren. De verrijkingsstrategieën in de inrichtingen moeten regelmatig worden getoetst en 
geactualiseerd.") 

Leefruimten (Huisvesting en milieuverrijking): 
Voldoet 
Techniplast Greenline IVC. 

Voeding: 
Voldoet 

Drinkwater (systemen) : 
Voldoet 

Rust- en slaapplaatsen: 
Voldoet 

Omgang met dieren: 
Niet geconstateerd 

Dag- of logboek: 
Geringe afwijking 
Opgave van VGH :RV is niet gecontroleerd door de IVC rek waardes uit te lezen, dat was geen standaard 
handeling ... lnmiddels ingevoerd dat dit in elk geval tijdens de weekeinddienst dient te gebeuren en dat de waarden 
opgeschreven dienen te worden in het dagboek. Op werkdagen wordt de parameters dagelijks gecontroleerd in het 
GBS systeem .... lndien de GBS waarden daar aanleiding to geven zullen per geval instructies worden gegeven waardes 
van ruimten met afwijkende waarden de IVC rekken ook op werkdagen uit te lezen. 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Niet geconstateerd 
Wel systematiek ingezien; voldoet voor max 10 dieren/ nest aan ingrepen besluit. Identificatie van dieren die van elders 
worden aangevoerd kan afwijken van nationale regelgeving. Advies. Vastleggen als dat het geval is. En indien aanvoer 
regulier zou zijn (hetgeen volgens opgave niet het geval is): nationale voorschriften kenbaar maken bij leverancier. 

Kooilabeling: 
Voldoet 
Mist informatie over sinds wanneer dier individueel gezet is. Dat is vooral van belang voor dieren die langdurig in 
voorraad gehouden worden bijv. i kv ageing onderzoek. 
Voldoet wel in algemene zin; attentielabel voor individuele huisvesting van dieren in fok/ voorraad. 

Draadkooien of Draadroosterbodems: 
Niet geconstateerd 

Welke diersoort betreft het? 
1 

Eisen soortspecifieke huisvesting en verzorging: 
Voldoet 

Algemene indruk: 
Voldoet 
men noteert ook onduidelijkheden/ vragen aan opdrachtgevend onderzoeker. 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Ja 
1-Aiternatieven: men gaat meedraaien in alternatief monitoringspilot op basis van analyse van materialen uit omgeving 
(evt. aanvulling op I vervanging inzending dieren) als aanvullend onderdeel van of algehele vervanging van het 
standaard microbiëel kwaliteitsbewakingsprogramma. 
2-Voorraad dieren van hogere leeftijd (> 1 jaar). DEC-advies voor betreffende dierproeven aanwezig met verwijzing 
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INSPECTIELIJST (vervolg) 

naar max leeftijd. In voorraad afspraak max + 20% van de aantallen waarover DEC advies ivm evt. selectie van dieren. 
Dat wordt beoordeeld als realistisch aantal. WP: bevat humane eindpunten . Omschrijving nader te bezien op basis van 
OZP (van andere vergunninghouder). 
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens
Doe. 8

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

90500 BIOXPERT
NISTELROOISEBAAN
3
5374 RE
SCHAIJK

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

16-03-2015

11:00
VT dierproeven

Lijst

Geldig vanaf

RDNT1505 Inspectie voorschriften
huisvesting en verzorging
01-01-2015

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting ^̂ ^̂ ^̂ HHMM: 9enuisvest en verzorgd onder verantwoordelijkheid van Bioexpert BV.

Vraag 2 Functies en algemeen ontwerp gebouwen:
Antwoord Voldoet

Vraag 3 Dierenverblijven:
Antwoord voldoet

Vraag 4 Ruimten voor het uitvoeren van algemene en bijzondere procedures:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Er is een aparte ziekenboe gepland voor afzondering van zieke dieren: nu is er nog geen ziekenboeg aanwezig.

Verder gepland:
-aparte kamers voor mannelijke en vrouwelijke dieren.
-kraamkamer.

Vraag 5
Antwoord

Dienstruimten:
Niet geconstateerd

Vraag 6 Ventilatie en temperatuur:
Antwoord Voldoet

Vraag 7 Verlichting dierverblijven (omgevingsfactoren en de regulering daarvan):
Antwoord Voldoet

Vraag 8 Geluid (omgevingsfactoren en de regulering daarvan):
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 9 Alarmsystemen dierverblijven (omgevingsfactoren en de regulering daarvan) :
Antwoord Voldoet
Toelichting Centraal alarm

Vraag 10 Verzorging van dieren: Gezondheid
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting De dieren worden wekelijks gewogen.

Attentielabels op hokken van dieren met gebitsproblemen (olifantstanden). 1 dier met duidelijke olifantstanden
gemist:Actie genomen door vergunninghoudergebit wordt meteen behandeld, en tijdens het wekelijkse wegen van de
dieren extra aandacht voor gebitscontrole van alle dieren.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 In het wild gevangen dieren: Gezondheid
Antwoord N. v. t.

Vraag 12 Milieuverrijking (Huisvesting en milieuverrijking):
Antwoord Voldoet
Toelichting Alle dieren beschikken over hooi, en plastic speeltje.

Vraag 13 Leefruimten (Huisvesting en milieuverrijking) :
Antwoord voldoet
Toelichting De konijnen zijn individueel gehuisvest in techniplast konijnenhokken zonder plateaus. Per 1-1-2017 voldoen de

afmetingen van deze onderkomens niet meer aan de eisen van de Wod.

Vraag 14 Voeding:
Antwoord Voldoet
Toelichting onderhoudsbrok en eiwitverrijkte brok.

Geen ad libitum verstrekking: de dieren worden wekelijks gewogen.
houdbaarheidsdata niet verstreken.

Vraag 15 Drinkwater (systemen) :
Antwoord Voldoet
Toelichting Flessen met drinkwater.

Vraag 16 Rust- en slaapplaatsen:
Antwoord Voldoet
Toelichting Konijnen kunnen languit liggen in hun hokken.

Drachtige vrouwtjes krijgen een nestkast met nestmateriaal in een gronghok.

Vraag 17 Omgang met dieren:
Antwoord Voldoet
Toelichting konijnen zijn rustig.

Vraag 18 Dag- of logboek:
Antwoord Voldoet
Toelichting Genoteerd worden: Voeren, watergift, schoonmaakactiviteiten, observaties van de dieren, temperatuur,

luchtvochtigheid.
Indien nodig aantekening van bijzonderheden of gewicht op individuele welzijnslijst.

Vraag 19 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Voldoet
Toelichting Oortatouage.

Vraag 20 Kooilabeling:
Antwoord voldoet

Vraag 21 Draadkooien of Draadroosterbodems:
Antwoord Voldoet
Toelichting Geperforeerde kunststof kooibodems.

Vraag 22 Welke diersoort betreft het?
Antwoord 11

Vraag 23 Eisen soortspecifieke huisvesting en verzorging:
Antwoord Voldoet
Toelichting Voldoet nu.maar nog geen toekomstbestendige huisvesting gezien de wettelijke eisen per 1-1-2017.

Vraag 24 Algemene indruk:
Antwoord Voldoet

Vraag 25 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Nee
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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 

90500 BIOXPERT 
NISTBLROOISEBAAN 
3 
5374 RE 
SCHAIJK _. 
veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

12-08-2015 -13:30 
VT dierproeven 

RDNT1505 Inspectie voorschriften 
huisvesting en verzorging 
Ol-01-2015 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Nee 
Beperkt tot afdeling MA; begeleid door·········· 

Functies en algemeen ontwerp gebouwen: 
Voldoet 

!Doe. 1 

Vraag 2 
Antwoord 
Toelichting diverse afdelingen met duidelijk onderscheid naar microbiêle status. Na invoer van dieren uit bekende spf-barrière van 

VGH Wed met pa rvobesmetting heeft men dieren in IVC geplaatst (muizen) en naar quarantaine afdeling geplaatst (niet 
beoordeeld). 

Vraag 3 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 4 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 5 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 6 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 7 
Antwoord 
Toelichting 

Conclusie :MA; o.a. gezien herkomst van dieren van diverse vergunninghouders met mij bekend verschil in microbiële 
status, lijkt me "spr niet aannemelijk. 
Onderhoudsprogramma nog niet beoordeeld; BioXpert gaat MR delen met andere VGH. 

Dierenverblij ven: 
Voldoet 
verbouwde dierkamer MA 1242 (verdeeld in kleine compartimenten op overdruk: verbouwd met houten wanden 
geplastificeerd en coatingschades hersteld.); reinigbare overdrukruimtes met afvoer ventilatie via de centrale (door 
kamers A-F gedeelde) gang. Geen indicatie voor huisvesting van soorten die niet bij elkaar passen in elkaars gezichts-, 
geur- en gehoorveld. Deel van de dieren zit daarnaast in IVC. 

Ruimten voor het uitvoeren van algemene en bijzondere procedures: 
Niet geconstateerd 
OK en quarantaine. 

Dienstruimten: 
Geringe afwijking 
voer in open bak op de gang. Open voerbak wordt wel aan het einde van de dag geleegd. 

Ventilatie en temperatuur: 
Geringe afwijking 
actuele waarden zoals weergegeven op IVC voldoen voor muis en rat. Recirculatie in IVC (HEPA gefilterd). 
Norm voorT konijn 15-21 C, Traten muis 20-24C: nauwe overlap, BEKEND! 
Historie (jan 2015 en juli 2015) 20·25 jan RV < 40% in logboek geen ondernomen acties herkenbaar. Wel telefonische 
melding, vanaf 30-01 stabiel als een strakke lijn! 
In diezelfde periode op 23-24 januari dipT naar 17,5-18 C. 
Juli okay!! Met meer variatie, enkele keer onder 40% wel snelle correctie. 
T 20-22,5 met één uitschieter 2 juli naar 29 C niet gelogd. Brand ws vals alarm want verbouwing. 

Verlichting dierverblijven (omgevingsfactoren en de regulering daarvan): 
Voldoet 
roodlicht voorziening aanwezig:advies gegeven om van de aanwezige roodlicht voorziening gebruik te maken bij 
beoordeling van de nachtactieve diersoorten. regiem 1-d dan eventueel aan te passen ivm rood-licht controle. 
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Vraag 8 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 9 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 10 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 13 
Antwoord 

Vraag 14 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 17 
Antwoord 

Vraag 18 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 19 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 20 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 21 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 22 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 23 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Geluid (omgevingsfactoren en de regulering daarvan): 
Voldoet 
Verbouwde dierkamers: deze zijn natuurlijk wat gevoeliger voor doorlaten van geluiden maar gelukkig worden 
hoogtonige en ultrasone geluiden makkelijk geabsorbeerd. Er zitten tenslotte alleen diersoorten die weinig (en veelal 
ultrasoon) geluid produceren, naast elkaar. Kitdicht geen geluidslek. 

Alarmsystemen dierverblijven (omgevingsfactoren en de regulering daarvan) : 
Niet geconstateerd 
Duidelijke instructies inzake de in noodgevallen te nemen maatregelen moeten goed zichtbaar worden opgehangen. 
SLIM line probleem: eerst melding telefonisch/ mail. BELANG stagiaires! 

Verzorging van dieren: Gezondheid 
Voldoet 
voldoet in algemene zin microbiologische differentiatie en sentinelprogramma (IVC? : per 2 weken aangewezen bak: 
gerichter terug te zoeken! Bedding en retired breed ing. 
Procedure invoer op MA: alleen van MR en andere VGH met spf-status conform FELASA. 

In het wild gevangen dieren: Gezondheid 
N.v.t. 

Milieuverrijking (Huisvesting en milieuverrijking): 
Geringe afwijking 
konijnen: ontbreekt op moment van inspectie: geen ruimtelijke attribuuV verhoging, geen knaaghout, geen hooi 

(volgens opgave dagelijkse verstrekking: waarom niet ad lib in ruif?). Correctie: op dag van inspectie knaaghoutjes 
toegevoegd. 

Leefruimten (Huisvesting en milieuverrijking): 
Voldoet 

Voeding: 
Voldoet 
case besproken high fat diet enkele weken : geen? Dierproef: aannemelijk gezien effecten pas op langere termijn en 
geen handeling. Smaakvol. 

Drinkwater (systamen) : 
Voldoet 

Rust- en slaapplaatsen: 
Geringe afwijking 
konijnen geen bedding geen hooi ad lib Afspraak uiterlijk na toezicht op OZP. 

Omgang met dieren: 
Niet geconstateerd 

Dag- of logboek: 
Geringe afwijking 
diverse zaken in Ani bios/ en klimaat gegevens; proefgebonden logboeken andere VGH te beoordelen. 
Aandacht voor individuele huisvesting reden en duur lijkt niet voldoende herleidbaar. 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Geringe afwijking 
systematiek afwijkend van ingrepenbesluit max 2 stukjes oorschelp. 

Kooi labeling: 
Voldoet 
niet altijd even helder leesbaar. Beter is tevens verwijzing naar OZP (ook externe opdrachtgever/WP . Voldeed 
02-09-2015 met duidelijke link naar WP! 
Uitgangspunten: juiste aantal dieren en het nummer van het onderzoeksplan of onderzoeksprotocel worden vermeld. 
Daarnaast dient bijvoorbeeld op de kooilabeling de naam van de onderzoeker en de datum van aanvang van het 
onderzoek te worden vermeld. 

Draadkooien of Draadroosterbodems: 
Niet geconstateerd 
alleen geperforeerde plaatbodems gezien voor konijn. 

Welke diersoort betreft het? 
1 
en tevens 02 en 11. 

Eisen soortspecifieke huisvesting en verzorging: 
Geringe afwijking 
Konijnen: vorm leefomgeving :mist verhoogde plek. Daarnaast onduidelijk of wel/niet voldoet aan EU 2010-63 per 
1-1-2017. 
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Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 25 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Algemene indruk: 
Voldoet 
aar wel diverse aandachtspunten & herinspectie op m.n. konijnen huisvesting; algemeen aspecten van verrijking en 
individuele huisvesting. Gebruik hooi: Brok bij langer durende proeven leidend: hooiverstrekking kan op individuele 
basis afwijkend zijn wegens risico op overeten middels hooi. 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Ja 
Diverse vragen mbt afbakening dierproeven onder nieuwe wetgeving besproken. 
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