
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

26200 BQDINE DIAONOSTICS
STCLLINOEHWIQ
10
8474 EA
OLDBHOLTPADK

veterinair» locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: regio Noordvest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

03-02-2013

10:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1307 Dierproef OZP
01-01-2013

Dierproeven

Vraag 1 Waa het bezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 I* er een kenmerk van het ozp?
Antwoord Ja
Toelichting 6640(A)

Vraag 3 Ia er een werkprotocol?
Antwoord Nee
Toelichting OZP aanwezig plus div. instructies.

Vraag 4 Ia de dieraoort conform het OZP?
Antwoord Voldoet

Vraag 5 I* het aantal dieren conform het onderzoekaplan?
Antwoord voldoet
Toelichting De DEC geeft op basis van eigen berekeningen een positief advies voor 7 extra dieren, bovenop de 5 dieren die al

waren toegezegd. Aangegeven dat de argumentatie voor het aantal dieren voor de inspecteur althans niet heel duidelijk
was. Aangegeven dat men zou kunnen kijken naar een andere statistische benadering. Overigens is het aantal dieren
niet onverwacht hoog.

Vraag 6 Klopt de artikel 9 functionaris in de praktijk?
Antwoord Voldoet

Vraag 7 Ia de herkomst van de proefdieren conform onderzoeksplan?
Antwoord Voldoet
Toelichting Paarden vallen onder de vrijstellingsregeling.

Vraag 8 Ia het evt aanwezige werkprotocol conform ozp?
Antwoord Niet geeonatateerd

Vraag 9 Ia de behandeling conform oxp?
Antwoord Voldoet

Vraag 10
Antwoord

I* de verzorging conform ozp?
voldoet

Vraag 11 Ia de huisvesting conform ozp?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Voor de proef: ja. Tijdens de proef valt op dat de ondergrond erg glad is, in ieder geval voor een beslagen paard (harde

vloer, wel droog, maar van zichzelf weinig stroef). Het paard stond na de sedatie met de voorbenen erg ver naar
achteren, en was als gevolg van de behandeling verminderd gecoördineerd. Bij het opvoeren van de stroomsterkte nam
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INSPECTIELIJST (vervolg)

dit steeds verder toe, waardoor het paard soms weggleed met de hoeven. Nog net voordat er ernstiger problemen
ontstonden, heeft men de proef onderbroken en een rubbermat eronder gelegd. Deze was te groot voor de stand,
waardoor deze opbolde. Aangegeven dat men voor het volgende paard en bij alle paarden een passende mat (vlak, niet
opbollend en breed genoeg zodat er geen hoef naast kan komen) erin moeten leggen.

Vraag 12 Klopt de artikel 12 functionaris in de praktijk?
Antwoord Voldoet

Vraag 13
Antwoord

I« de aard van de ingreep conform ozp?
Voldoet

Vraag 14 I* de frequentie van de ingreep conform ozp?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting De aard van de ingreep is conform OZP, maar het OZP was voor de NVWA-inspecteur althans niet duidelijk ten aanzien

van het aantal keren dat het paard een stimulatie onderging die zou leiden tot een meer gegeneraliseerde reactie van
de spieren. Uit het OZP valt op te maken dat na 5x transcraniale stimulatie (in duplo) met stapsgewijze verhoging van
de spanning, die reeks metingen wordt gestopt. Wat niet duidelijk was dat voordat dit optreedt er ook al extracraniale
reflexbanen worden gestimuleerd die leiden tot spierreacties/contracties, en er bij diverse spiergroepen meer dan 5x
(incl transcranieel) stimulatie kan optreden.

Vraag 15 I« de duur van de ingrepen conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 16 I* de mate van ongerief conform ozp?
Antwoord Voldoet
Toelichting Ongerief moeilijk in te schatten. Voor inspecteur was het voor dit paard meer dan vooraf was opgemaakt uit het OZP,

maar wellicht net geen 3 (matig).

Vraag 17 Ie een methode ter vermijding van ongerief conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 18
Antwoord

Ia eerder gebruik van het dier conform ozp?
Voldoet

Vraag 19 Zijn de humane eindpunten toegepaat conform ozp?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 20
Antwoord

I« de bestemming van het dier na de proef conform ozp?
Voldoet

Vraag 21 Mat ia uw algemene indruk?
Antwoord Oer Inge afwijking
Toelichting Bij de beoordeling er rekening mee gehouden dat betrokkenen weinig ervaring hebben met inspecties en daarom

wellicht wat nerveus waren, ook ten aanzien van de keuze van het moment van onderbreking van de proef en het
plaatsen van een rubber mat. Wel aangegeven dat het zeker niet verder had mogen komen, en dat dit ook niet
nogmaals moet gebeuren (zie rubberen mat).

Vraag 22 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting DWZ tweede lijst opgemaakt, Handeling op lokatie, waar aanvullende bevindingen staan.
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

26200 BQUINB DIAÖNOSTICS
STBLLIKGSNWBO
10
8474 EA
OLDEHOLTPADÏ

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voodael- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

03-02-2013

VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1303 Handelingen werklocatie
01-01*2013

Handelingen op werklocatie

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 I> er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
Antwoord Voldoet

Vraag 3 Welke dierioort betreft het?
Antwoord 41

Vraag 4 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 12)7
Antwoord Voldoet

Vraag 5 Nat voor handelingen?
Antwoord Andera, nl.
Toelichting Electrofyslologische stimulatie en meting onder staande sedatie.

Vraag 6 Bekwaamheid in handelingen?
Antwoord Voldoet

Vraag 7
Antwoord

Hygiëne behandelruimte?
Voldoet

Vraag 8
Antwoord

Aaaptiefc handelingen dieren?
Voldoet

Vraag 9 Voldoet aneatheaie?
Antwoord Voldoet
Toelichting Voldoende gesedeerd; tijdig bij'gespoten conform OZP

Vraag 10 Pijnbeetrijding?
Antwoord Voldoet

Vraag 11 Ia het ongerief goed ingeachat?
Antwoord MVT
Toelichting Zie andere lijst.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12 zorgvuldigheid euthanasie?
Antwoord NVT

Vraag 13 Horden de handelingen aangetekend?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Bij retrospectieve inspectie van eerder WDB: WDB vermeldt niet wanneer na de meting men weer heeft gekeken of alle

relevante fysiologische parameters weer genormaliseerd zijn. Verder goed.
Tijdens deze inspectie is een paard gebruikt dat wat uitgleed. Aangegeven dit op te nemen in de welzijnsevaluatie.
Gevraagd of men de inschatting van het ongeriefzou kunnen onderbouwen door nadere metingen (hartslag,
plasmalactaatspiegel).

Vraag 14 Hordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd?
Antwoord NVT
Toelichting Zie vorige vraag.

Vraag 15
Antwoord

Andere code of practice van toepaeaing?
Geen

Vraag 16 Hordt bovenstaande code juist toegepast?
Antwoord NVT

Vraag 17 Algemene indruk?
Antwoord Qoad
Toelichting Zie andere lijst t.a.v. vloer.

Vraag 18 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Nee
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