
INSPECTIELIJST doc.1

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Hulsnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio

Bezoekdetails

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Nederland» Voedael- «n Warenautoriteit regio Noordweat

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectlelijst

02-09-2013
25098
OSilS
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

8DNT1307 Dierproef OZP
01-01-2013

Dierproeven

Vraag 1 Naa het bezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Ia er een kenmerk van het ozp?
Antwoord Ja
Toelichting Wel ingezien, maar niet genoteerd.

Vraag 3 Ia ar een werkprotocol?
Antwoord Ja
Toelichting Study protocol conform GLP-eisen.

Vraag 4 !• d« diersoort conform het OZP?
Antwoord Voldoet
Toelichting Varken.

Vraag 5 Ia het aantal dieren conform het onderzoeksplan?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Het aantal proefdieren werd, in de registratietabel in het OZP althans, aangegeven als n=15. Dat is het aantal dieren dat

daadwerkelijk in proef is genomen, maar ten behoeve van deze doelstelling hebben n=20 dieren ongerief ondergaan
(scheiden van de moeder voor de wettelijk toegestane leeftijd). NB Als dit geen dierproef zou zijn, zou het ook een
overtreding zijn van het besluit scheiden van dieren. Dit is dus wel degelijk een dierproef en moet ais zodanig
geregistreerd worden. Ook geldt voor de dieren die niet gebruikt worden dat ze behandeld moeten worden als
proefdieren, waaronder aantekening in het WDB, en volgen van het lot van het dier na terugplaatsing bij (een) andere
zeug. In dit geval was er geen aantekening t.a.v. deze extra dieren na het begin van het daadwerkelijke experiment.
Men gaf aan dat de 5 biggen het weer goed deden bij een zeug. Dit moet worden vastgelegd in WDB en
welzijnsevaluatie (in toekomstige gevallen vooral ook als iets niet goed zou gaan na niet opnemen in de proef).

Vraag 6 Klopt da artikel 9 functionaria in de praktijk?
Antwoord Voldoet

Vraag 7 Ia de herkonat van de proefdieren confon ooderioekaplan?
Antwoord Voldoet

Vraag 8 Ia het evt aanwezige werkprotocol conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 9 Ia de behandeling conform ozp?
Antwoord Voldoet
Toelichting Oppakken van biggen tot ca 8kg gebeurde met één hand, waarbij de biggen boven de knie werden gepakt. Dit was op

zichzelf correct. Wel gesuggereerd dat zodra het mogelijk Is om dit met twee handen te doen, dit de voorkeur verdlent.ln
dit geval betreft het tamme dieren die om die reden sowieso weinig ongerief ondervinden van het oppakken (omdat ze
nauwelijks schreeuwen en niet spartelen).
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 X« de verzorging conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 11 I» de huieveating conform ozp?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend
Toelichting De Regeling huisvesting vereis! beddingmateriaal, passend bij de soort. Voor biggen is dit stro/strooisel. De biggen

hadden een zeer beperkte heoeveelheid stro, door de inspecteur beoordeeld als te weinig. Letterlijk gesproken was dit
niet in afwijking van het OZP (in dit OZP stond "farm conditions" en elders rooster/mat), maar het OZP was in dtt opzicht
onvolledig. Als beddingmateriaal de proef zou verhinderen, moet dit worden aangegeven (ook als bron van ongemak) en
beargumenteerd in het OZP, en moet de DEC dat meenemen in haar overweging. Dat was niet gebeurd. Gezien het
doel van de proef (waarbij het varken model staat voor de mens) is er geen enkele reden voor praktijkomstandigheden;
bovendien zou ook dan stro gegeven moeten worden, tenzij zulks de proef verhindert.

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

Vraag 13
Antwoord

Ia de aerd ven de ingreep conform ozp?
voldoet

Vraag 14
Antwoord

Ie de frequentie van da ingreep conform oxp?
Voldoet

Vraag 15 Ie de duur ven de ingrepen conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 16 I« de mate ven ongerief conform ozp?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend
Toelichting Een inconsistentie van het OZP was dat het ongerief in de verwoording werd aangegeven als matig, maar dat hiervoor

in de tabel in het OZP de score 2 werd gebruikt (gering-matig, terwijl matig score 3 is). Dat Is verwarrend.De dieren
oogden tam en gezond. Wel vertoonden ze (naar alle waarschijnlijkheid in verband met de proef) overmatig aanstoten
van de melklijsten van hokgenoten, maar dit was niet zo excessief dat dit leidde tot wonden of zuigplekken.

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

Vraag 18 !• eerder gebruik ven het dier conform oxp?
Antwoord Voldoet

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

Vraag 20 f* de beetemming van het dier na de proef conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 21 Met ia uw algemene indruk?
Antwoord Geringe afwijking

Vraag 22 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Nee
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