
8 
INSPECTIELIJST 

Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 

11111 BRAINS ON LINE 
MUDDEN 
16 

Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

9747 AW 
GRONINGEN -veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Medewerker 

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

15-09-2014 

11111 
09:15 
VT dierproeven 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

RDNT1405 Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2014 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 6 
Antwoord 
Toelichting 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Ja 
na gesprek met intern begeleid door······· 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 
Scanbur kasten, elke kast met 1 diersoort. 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Voldoet 
Helder wanneer in voorraad dier individueel gehuisvest wordt. Mannelijke C57BI6 muizen worden in groep gehouden, 
men meldt weinig problemen met vechters. Wel nadere aandacht geschonken aan impact snorrenbijters en 
vachtgrazers:m.i. zelden goede reden voor individuele huisvesting! 
Opmerking art 14:1n de toekomst zullen niet alleen naar snorrenbijt I vachtgraas activiteit worden gekeken, maar ook 
naar de impact. Solitaire huisvesting zal uitzondering zijn voor dieren die dit gedrag ten koste van welfare van andere 
dieren vertonen. Indien solitaire huisvesting nodig is wordt de periode zo kort mogelijk gehouden. 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Geringe afwijking 
Geïnstnumenteerde dieren: deze worden gehouden in meetopstellingen van ongeveer 25 x 25cm. < 24 uur. Afschrijving 
gewenst en overgang naar opstelling met minimaal opp. 800cm2: Nader overleg met vergunninghouder. Overige 
huisvesting : Dieren op voorraad in Scanbur kasten, elk met 1 diersoort. Afzuiging van de kasten is direct onder 
afzuigrooster van de dierkamer gehangen. Volgens opgave voorkomt dit beter geuruitwisseling muis -rat v.v. en 
verlaagt dit expositie aan allergenen. 
Daarnaast heeft men de beschikking over "Savik"caviabakken waarbij evt. twee geïnstrumenteerd ratten gehouden 
worden met voerbak verrijking (knaaghout en envirodry) en tussenschot: Dit voorkomt beschadiging van de 
instrumentatie maar maakt mogelijk dat de dieren elkaar goed kunnen horen, ruiken, zien en enig nose-to-nose contact 
hebben. Deze bakken worden gebruikt voor "chronische huisvesting "van geinstrumenteerde dieren. 
Reactie VGH/art 14: Het is voorzien dat deze kooien op termijn worden vervangen door ruimere kooien. In verband met 
experimentele opzet (en dat dieren aan elkaars probes knagen) blijft deze vonm van huisvesting tijdens het experiment 
noodzakelijk. Habituatie aan deze kooien is ook essentieel om geen valse reactie van neurotransmitters te krijgen door 
het plaatsen in een nieuwe omgeving. Daarom is een periode van 16-24 uur noodzakelijk. 
Uiterlijk in december 2016 zijn alle kooien voor kortdurende experimentele huisvesting vervangen. 
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Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

Vraag 9 
Antwoord 

Vraag 10 
Antwoord 

Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 

Vraag 13 
Antwoord 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 16 
·Antwoord 
Toelichting 

Vraag 17 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 18 
Antwoord 

Vraag 19 
Antwoord 

Vraag 20 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 21 
Antwoord 

8 
INSPECTIELIJST (vervolg) 

Draadkooien of Draadroosterbodems: 
Niet geconstateerd 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Voldoet 

Dag- of logboek: 
Voldoet 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Niet geconstateerd 

Kooi labeling: 
Voldoet 

Drinkwater ( systemen ) : 
Voldoet 

Opslag voeders en materialen: 
Voldoet 

Temparatuur dierverblijven: 
Geringe afwijking 
afwijkende waarde 12.2. C op 15-3-2014; aanvullende informatie VGH/art 14:Werkelijke temperatuur gemeten op die 
dag was 18.0 graden. Door onderhoud van het Priva systeem was monitoren van de temperatuur en luchtvochtigheid 
niet mogelijk. De betreffende meeting van die dag zakt naar het laagste niveau zoals deze is ingesteld in de computer, 
12 C (is offline modus). Nadat dePrivakast werd ingeschakeld begon de meeting op 18 graden. In het hele traject van 
verbetering van de klimaatbeheersing was dit een essentiele stap. Per augustus 2014 zijn we instaat nog beter de 
luchtvochtigheid en temperatuur constant te houden. We zullen events waarbij temp I rei humidity niet correct zijn 
voortaan in een tabel opnemen, waarbij oorzaak (waar mogelijk) wordt gemeld, alsmede de oplossing voor lange en 
korte termijn. 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Geringe afwijking 
Met enige regelmaat in recente verleden afwijkingen: RV< 40%, soms echter< 30%. Inmiddels is de installatie 
aangepast; zie opmerking over temperatuur. 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Voldoet 
Experimentele ruimtes W2-9: niet in gebruik: licht 8-18, differentiatie dagicht, werklicht (m.n. voor i.v. toedining) en 
roodlicht (allen 1e ruimte links). 
Recente controle door art 14 functionaris leverde volgende waarden op (dierniveau): 52, 37, 56, 56 en 30 lux. 

Ventilatie dierverblijven: 
Geringe afwijking 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Geringe afwijking 
T 12.2C op 15-3-2014. Ingestelde waarde voldoen wel aan Wod maar niet aan EU-2007-526. Beter voor muis en rat 
alarm T< 20C! opmerking VGH/art 14: Alarmering gaat naar •. Priva was uitgeschakeld op 15-03-2014 zoals 
hiervoor aangegeven vanwege aanpassingen aan het systeem.Test: is mogelijk. Op dit moment wordt niet met een vast 
tijdsinterval getest, wel nagedacht over een passende frequentie. N.B. Opmerking over range (conform EU 2010-63 
19-23C) is niet correct. 

Transport proefdieren: 
Niet geconstateerd 
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Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Algemene indruk: 
Voldoet 
Opmerking VGH/ art 14: Klimaatbeheersing wordt in komende tijd met extra aandacht uitgelezen 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Ja 

8 

Goede inspanning huisvesting van geinstrumenteerde ratten. Vraag of indien mogelijk hier ook invulling gegeven aan 
kan waren bij muizen (indien langdurig geinstrumenteerd) Ervaringen andere VGH (maar zelfde persoon art 14) met 
groepshuisvesting geinstrumenteerde ratten te delen? 
DEC 5467 H: HEP op 22/09/2014 in IvO te bespreken. 
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