
INSPECTIELIJST
Doe 2

Bedrijfsgegevens

Inspectletocatle
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorte

Regio

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

IrwpectielIjM

Lijst
Geldig vanaf

24300 CURAX B.V.
SORaoHKBLJUU»
16
JSS4 CA
UTRECHT

veterinaire locatie
di erpr oef vergunninghouder

Voedael en Neren Autoriteit regio Noordweit

1B-03-301D
25098
09:00
VX dierproeven

NW102BM-7 Dierproef OZP
01-01-3010

Dierproeven

Vraag 1 Waa het beioafc aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Ia er een kennerk van het oxp?
Antwoord Ja
Toelichting CX022

Vraag 3 Ia er een werkpcotocol?
Antwoord Ja
Toelichting Het WP/WOB is het standaard GDL WP en dit is te klein voor de te noteren bevindingen. Dit moet beter aansluiten bij

de proeven.

Vraag 4 Ia de dieraoort conform het OZP?
Antwoord Voldoet

Vraag 5 Ia het aantal dieren conform het onderzoeksplan?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend
Toelichting Het OZP spreekt van 210 dieren, het WP spreekt van 186 dieren. Geen amendement aangevraagd.

Vraag 6 Klopt da artikel 9 funetionaria la de praktijk?
Antwoord Voldoet
Toelichting Maar wel geadviseerd om ook de correspondentie naar de DEC steeds via 1 persoon te laten lopen, om te zorgen dat er

geen verspreid dossier ontstaat (men weet dan soms niet meer wat de laatste versie te van een OZP, welke
amendementen er zijn). Ook nu was onvoldoende zekerheid omtrent wat nu het laatste OZP/WP was.

Vraag? Ia de harkemat vaa de proefdieren conform ondaraoekaplaa?
Antwoord Voldoet

Vraag 8 Ia het evt aanweiige werkprotocol conform oap?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting pnleuw geconstateerd dat er standaard HEP zijn gebruikt in het WP. welke niet zijl gemeld bij de DEC en welke ook

zeker niet van toepassing zijn. Zo zou saNvatie bij deze proef met herhaalde orale gavage bijvoorbeeld aanleiding
kunnen zijn tot een HEP, terwijl dit volgens de slandaardHEP niet het geval is. Meerdere malen bij Curax gemeld dat
men specifieke HEP moet gebruiken.BIj Art12 was dit niet bekend en deze veronderstelde bovendien dat het überhaupt
nret mogelijk was In het GDL-WP. Dtt DH Ueek echter wel degelijk mogelijk. IVM betrokkenheid andere VGH afgezien
van verdere maatregelen richting deze kleine VGH. NB wel voor een laatste keer mondeling afgedaan.
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Doe 2
INSPECTIELUST (vervolg)

Vraag 9 !• de behandeling conform ozp?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend

Vraag 10 I* de verzorging conform o*p?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend
Toelichting Twee dieren met een oogafwijking zijn behandeld met TerrsCortril oogzalf. De vraag is of dit heeft geholpen. Beter was

geweest om deze dieren niet In te zetten. Wat erger is, is dat deze dieren door de toepassing van Telracycline.
Pdymyxine B en Hydrocortisone naar algemene wetenschappelijke opvattingen ongeschikt zijn geworden voor

Nik onderzoek met de gekozen vraagstelling. Te hopen is dat kooigenoten niet gelikt hebben aan de zalf.
| adviseren dat art 12's zieke dieren niet meer behandelen zonder overleg met art 9.

Vraag 11 Ia de hul«ve*ting confom ozp?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Een kool geen tissue gehad. De temperatuur In de ruimte is gedurende de afgelopen meerdere malen onder de

wettelijke norm van 19oC geweest. Met name voor dieren die zich wat minder voelen agv LPS-toedtenlng zou 21OC een
mlnlmumT moeten zijn.

Vraag 12 Klopt da artikel 12 functionaria in de praktijk?
Antwoord Voldoet

Vraag 13
Antwoord

Za de aard van de ingreep conform ozp?
Voldoet

Vraag 14
Antwoord

II de frequentie van da ingreep conforn ozp?
Voldoet

Vraag 15
Antwoord

Ia de duur van de ingrepen conform ozp?
Voldoet

Vraag 16 Iz de mate van ongerief eonf om ozp?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Voorshands heeft men de mate van ongerief voor herhaalde (>5) i.n. PBS-toedienïng onder Isofluraan te laag Ingeschat

met code 2. In de praktijk blijken deze dieren net zo goed af te vallen als LPS-behandelde dieren.

Vraag 17 I* een methode ter vermijding van ongerief conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 18
Antwoord

Ia eerder gebruik van het diaz conforn ozp?
Voldoet

Vraag 19 Zijn de humane eindpunten toegepaat confom ozp?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Dier waarvan ribben te zien zijn zou volgens WP-HEP gedood moeten worden. Naar algemene opvattingen zou dit dier

geholpen moeten worden met gerichte maatregelen (bijv. apart eten. individ. huisv.. week voer) of gedood moeten
worden. Dit dier is doodgegaan. Overigens is hieruit op te maken dat men het WP noodgedwongen aanpast aan de
wensen van de proefaccommodatle, maar dat men daar niet goed bekend mee is. HEP behoeven meer aandacht.

Vraag 20 Ia de beitemming van het dier na de proef conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 21 Nat ie uw algemene indruk?
Antwoord Geringe afwijking

Vraag 22 Zijn er nog zndere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Sterfte treedt vooral op onder lichte deren (dwz dieren de bij de start van het «p. al te Bent z^n). De leverancier (CR)

heeft een aantal te ficMe dieren geleverd «n twee dteren met een afwijkende oog. Geadviseerd om dieren op teeftgd én
gewicht te bestellen. Bij de gebruikte aantallen (n=186) is het vaak zo dat leveranciers meer gevarieerde dieren moeten
leveren om aan de vraag te kunnen voldoen. Geadviseerd om meer dieren te bestellen om zo uitbljters en dieren met
0-c. oogjproblemen uit te kunnen stuiten. DU dient wel in het OZP beargumenteerd t» worden.
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Doe 1
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectie locatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Regio

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

ln»pectfelij*t

Lijst

Geldig vanaf

24300 CDIUUE l
SOKBOHMILAAN
16
3584 CA
OTXICBT

.V.

veterinaire lout
dierproefverguBDlughoude

voede-el «n wuea Autoriteit regio Noordweet

04-11-2010
25098
13:00
VT dierproeven

MW102BBB-5 laapectle regeling
huieveiting
01-01-3010

Rpj. hurav. dvb / ven dpr

Vraag 1 Inepeofciebeiock aangekondigd?
Antwoord Vee

Vraag 2 Buitenverblijven:
Antwoord «TVï

Vraag 3 Stal of dierverblijvent
Antwoord voldoet

Vraag 4 Hygifae en relnheldi
Antwoord Voldoet

Vraag 5
Antwoord

Oroepa- of individuele nuiavectingt
Voldoet

Vraag 6 Biereoort opecifieke hulivevtingt
Antwoord voldoet

Vraag 7
Antwoord

Dreadkooien of rcoeterbodene:
Voldoet

Vraag 8 Verxorglng der dieren t
Antwoord Voldoet

Vraag 9 Xooiverrijking en n»«tm»teri»»li
Antwoord Oeringe afwijking
ToeüchBng De helft van de dieren heeft een verrijkingsbuisje, de helft niet. Het WP maakt dit onderscheid niet Men geeft aan dat

dit Is omdat de helft van de dieren een camera heeft, en dit zou verstoord worden door het buisje. Er is Inderdaad
amendementscorrespondentie over de camera's, maar daarin wordt niet vermeld dat dit slechts de heirt van de dieren
betreft, en dus ook niet dat maar bij de helft van de dieren het buisje is weggehaald. Men zal dit aanpassen om een
betere proefopzet te verkrijgen.

Vraag 10 Dag- of logboek i
Antwoord Seringe afwijking
Toelichting GDL haalt WDB weg op eerste van de maand, daardoor niet na te gaan of afgelopen weekend controle is geweest.

NB1 OZP en WP waren aleen door een lange titel aan elkaar M kopelen. Beter zou zijn ars op het OZP het DECnr (Crx
0025) zou zijn aangegeven. Men heeft Inmiddels de DEC verzocht een uniek genummerd document mee te sturen met
het advies. Het ware ook duidelijker geweest als de DEC de 40ug Inhaar advies had weergegeven, zodat dit niet
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Doel
INSPECTIELIJST (vervolg)

afgeleid hoeft te worden uit ander» dossierstukken.
De code pijnbeslrijding 4 op het DEC-formulier was fout, Men geeft aan dat dit vanwege de pijnstillende werking van
Ketamine is, maar bij deze vraag Is gedoeld op het geven van pijnslilling sec -bij pijn tijdens volledig bewustzijn- dus niet
als één van de 4 blokken van anesthetle.
NB2 HEP goed weergegeven in WP.

Vraag 11 Toegeetene ingrepen ter identificatie:
Antwoord Voldoet

Vraag 12 Kooilkbelinüi
Antwoord Voldoet

Vraag 13 Drinkwater ( «vetenen ) >
Antwoord voldoet

Vraag 14 Opileg voeder* en u*teri*len!
Antwoord Voldoet

Vraag 15 Op«l«g dierlijk leboretoriuBetVel i
Antwoord niet gecomteteerd

Vraag 16 Tenp«r»tuur dlewerMijven;
Antwoord Voldoet

Vraag 17 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 18 Lichtintensiteit dlerverblijven:
Antwoord voldoet

Vraag 19 Ventilatie dierverblijveni
Antwoord Voldoet

Vraag 20 Sterke geluideprikkela dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 21 Alenuyetenen dierverblijveni
Antwoord Hiet geconeteteerd

Vraag 22 Tr»n«port proef dieren i
Antwoord Kimt ge«oneteteer<l

Vraag 23 lutbeaeele proefdiereat
Antwoord Niet geconatatcerd

Vraag 24 Algemene indruk:
Antwoord Voldoet

Vraag 25 Zijn er nog endere bevindingen?
Antwoord Je
Toelichting Het OZP Crx 0025 spreekt niet van de cohorten waarin deze proef wordt uitgevoerd. Men geeft aan dat dit soort

onderzoek altijd In cohorten plaatsvindt, en dat de statistiek daarop berekend is.
Gebruik te -In de ervaring van de VWA- dat DEcs vragen om een poweranaryse, en deze Is In dit geval gebaseerd op de
conortenopzet. dus daar zou een verwijzing naar cohorten op zijn plaats zijn.

Muizen komen binnen en worden direct Individueel gehuisvest en op proefvoer gezet; Waarom geeft men de dieren niet
1 of 2 dagen het hen bekende (fokker)voer, zodat ze niet én transportetrass én sodate stress (individuele hulsvesting)
én voerwisseling hebben op één dag.
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