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Nederlandae Voedsel- en Harenautoriteit regio Noordwest
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Bazoekdetall*
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Bezoekreden
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ln*pecu*IIJst
NW0902BA-3 Handelingen ncrklocatie
01-01-200»

Lijst
Geldig vanaf
Handelingen op weifclocati*
Vraag 1
Antwoord
Toelichting

Inepectiebeioek aangekondigd?
Ja
bij proefdierdeskundige; reden bijwonen onderwijspracticum.

Vraag 2
Antwoord
Toelichting

Is er een Kerkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
Voldoet
OZP forrnat voor DEC BON is vergelijkbaar met 10889/11589/30189, Is aangevuld met WP voor docent mbt
onderwijsprogramma in detail, student heeft separaat onderwijssyllabus met uitgebreide beschrijving van de diverse
technieken veelal tekst deels ondersteund met illustraties.

Vraag 3
Antwoord

Welke diersoort betreft het?
2

Vraag 4
Antwoord
Toelichting

Deskundigheid behandelaar ( ar t . 9 an 12)?
Voldoet
Docenten: ^^^^^^P>erantwoordelijk Art 9} e
inwerkperiode; laatstgenoemde helpt tijdens

Vraag 5
Antwoord
Toelichting

Wat voor handelingen?
Ander» , nl .
onde wijshandeling: operatie maar wel terminaal karakter. Dier onder injectieanesthesie medetomide- ketamine
combinatie. Vervolgens onder anesthesie farmacologisch experiment.

Vraag 6
Antwoord
Toelichting

Zorgvuldigheid van handelingen?
Voldoet
onderwijssituatie; wel verbeterpunten (geen relatie met risico op ongerief in deze dierproef maar wel gerelateerd aan
voorbeeldaspect van onderwijs): aseptlek; gebruik van standaard hechtmateriaal dat wellicht meer overeen kan komen
met In de praktijk gebruikte materialen. Warmhoudmatje wordt gebruikt en reserve in voorraad gehouden. Monitoring
van de lichaamstemperatuur ontbreekt echter. Dat Is gezien de lengte van het onderwijs wenselijk. Oogcreme wordt niet
gebruikt, wel vaseline.

Vraag 7
Antwoord
Toelichting

Hygiëne behandelruimte?
Geringe afwijking
Gezien terminale aard ingreep geen risico voor dier maar wel afbreuk aan goede voorbeekUhuisvestingsmaterialen In
kamer aanwezig. Voorbereiding wellicht ook in de ruimte uitgevoerd.

Vraag 8
Antwoord
Toelichting

Aaeptiek handelingen dieren?
Oeringe afwijking
Deels van geringer belang. Gezien terminale aard ingreep geen risico voor ongerief voor het dier maar wel afbreuk aan
goede voorbeeld.

Vraag 9
Antwoord
Toelichting

Voldoet aneathetie?
Voldoet
injectieanesthesie Medetomidine in combinatie met ketamine, wordt voldoende regelmatig aangevuld; OZP omschrijft lx
60 minuten, praktijk is beter: aangevuld op indicatie.
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Doe 4
INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10
Antwoord
Toelichting

Pijnbeatrijding?
NVT
slechts in anesthesiefase.

Vraag 11
Antwoord
Toelichting

I» h«t ong«ri«f goed ir.geachat?
voldoet
ongerief code 1 lijkt aannemelijk.

Vraag 12
Antwoord

Zorgvuldigheid »uthanm»i»?
Ni«t geconstateerd

Vraag 13
Antwoord
Toelichting

Wordsn d* handelingen aangetekend?
Voldoet
Studenten houden een logboek/ OK verslag bi).

Vraag 14
Antwoord
Toelichting

Hordt da Code ol practica nelii jn«b«w»king nageleefd?
voldoet
met betrekking tot handelingen (OZP/WP/logboek tijdens OK fase]. Ten tijde van inspectie geen dieren meer
gehuisvest. Wellicht dat hulsvestlngsfase nadere aandacht vraagt

Vraag 15
Antwoord

Andere aode of praotioe van toepaeaing?
Geen

Vraag 16
Antwoord

Wordt bovenstaande code juiat toegepast?
MVT

Vraag 17
Antwoord
Toelichting

Algenene indruk?
Goed
Hoogbegeleid onderwijs door ervaren docente met aanvulling t inwerkperiode nieuwe docent.
OZP differentieert aantal op basis van studentenaantal, waarbij docent tijdens inwerkperiode docent ook (m.l. terecht)
als student beschouwd kan worden.
DEC advies dd 25-03-06 Ingang 01-09-08, geldigheidsduur 1 jaar.
Huisvesting (normaliter kortdurend) In verouderd stallen; dit vraagt om extra aandacht van de vergunninghouder. Er zijn
verhulsplannen.
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INSPECTIEUJST

Bedrijfsgegevens
Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

72100 HOGESCHOOL VAM UTRECHT
F.C. DONDÏRSSTRAAT
65

3572 n
UTRECHT
veterinaire locatia
dierpre»£v«rgunninghoud«r

Medewerker
Regio

Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

BezoBkdstalls
Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

11-09-2009
26060
15:00
VT dierproeven

fnsp«ct!elij«
NW0902BA-1 Dierproeven zeden
01-01-2009

Lijst
Geldig vanaf
Dierproeven
Vraag 1

I* bet inspectiebezoek aangekondigd?

Antwoord

Ja

Vraag 2
Antwoord

Wat ia de reden van deze inspectie?
Andere reden (niet één van de bovenstaande)

Toelichting

Op verzoek van VGH en art 14 overleg Ivm eisen aan nieuwbouw proefdierfaciliteit en benodigde dienstruimtes.
Jlrccht afdeling Life Sciences hujsvestjnc^roefdieren, advies aan l
(docente act 12 opleiding) en HHI|BMu'irt 1* functionaris).
Plan: tn 3-5 jaar gaat de HvU verhuizen naar deUmoTutrecht
Huidige regeling huisvesting en verzorging van proefdieren is van kracht en verouderd maar wat zijn de verwachtingen?
Inspectie:
Nonnen op basis van Wod zijn nog niet conform de aanbevelingen van de EG 526/2007.
Verwachting is dat de huidige nationale regelgeving na revisie van de EU86/609 ook aangepast zal worden op het
gebied van huisvesting van proefdieren (ws. zal dan EU 526/2007 leidraad of ondergrens worden). MAAR meer dan een
verwachting kan niet uitgesproken worden.
Nu schrijft regelgeving voor gescheiden van de dieren ruimte:
Artikel 61. Gescheiden van de dierverblijven is een ruimte beschikbaar voor het opslaan van voeder, bedding, schone
bakken, kooien, instrumenten en andere apparatuur. 2. De in het eerste lid bedoelde aparte ruimte is droog en
ontoegankelijk voor insecten en andere dieren zoals honden, katten, wilde knaagdieren en vogels.
EU 526/2007:
1.3.4. Er dienen ruimten voor het uitvoeren van algemene en bijzondere procedures beschikbaar te zijn voor gevallen
waarin het niet wenselijk is de procedures of waarnemingen In het dierenverblijf zelf uit Ie voeren.
1.3.5. Eventueel kan het wenselijk zijn over één of meer afzonderlijke operatiekamers te beschikken, die naar behoren
zijn uitgerust voor het verrichten van chirurgische Ingrepen onder aseptfscne omstandigheden. Waar zulks nodig is,
dienen er ruimten te zijn voor postoperatief herstel.
1.4. Dienstruimten
1.4.1. Opslagruimten dienen zodanig te worden ontworpen, gebruikt en onderhouden dat de kwaliteit van het voeder en
beddingmateriaal gewaarborgd Is. Deze ruimten dienen vrij te worden gehouden van ongedierte en insecten. Andere
materialen, die besmet kunnen zijn of gevaar kunnen opleveren voor de dieren of het personeel, dienen afzonderlijk te
worden opgeslagen, (red PD: bijv kadavers van proefdieren!)
1.4.2. Er dienen afzonderlijke ruimten beschikbaar te zijn voor hel opslaan van schone kooien, instrumenten en
apparatuur, (red PD: afzondertijk i.e. Naast de dierverblijven)
1.4.3. De grootte van de schoonmaak- en wasruimten dient te zijn afgestemd op de omvang van de installaties die nodig
zijn om gebruikte apparatuur te reinigen en te ontsmetten. Het reinigingsproces dient zodanig te zijn
georganiseerd dat het vuile materiaal van het schone gescheiden blijft, teneinde besmetting van zojuist gereinigd
materiaal te voorkomen. De muren en vloeren dienen afgewerkt te zijn met een geschikte duurzame stijllaag en
het ventilatiesysteem dient voldoende capaciteit te hebben om overtcüge warmte en vocht te kunnen afvoeren.
1.4.4. Er dienen voorzieningen te worden getroffen voor het onder hygiënische omstandigheden bewaren en verwijderen
van kadavers en ander dierlijk afval. Indien ter plaatse verbranden niet mogelijk of noodzakelijk is, dienen passende
regelingen te worden getroffen om te garanderen dat dergelijk afval in overeenstemming met de nationale en
plaatselijke voorschriften en bepalingen wordt verwijderd. Speciale voorzorgsmaatregelen dienen te worden getroffen
voor giftig, radioactief of besmettelijk afval.
DAARNAAST is van belang:
DBVo 1774/2002: Verordening Dierlijke Bijproducten:
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Doe 3
INSPECTIELIJST (varvolg)
Gescheiden van voedsel opslag kadavers, dus niet In verblijf met kadaver opslag ook voer op te slaan
Toelichting VGH:
Gebruik van dieren betreft:
- Max. 200 ratten en 24 studenten.
- Hanteren, dan dieren van stal naar labruimle en terug naar stal.
- Chirurgische / biotechnieken: terminaal experiment in labruimte.
Huisvestingsplan:
Met wil 4 klimaatkssten (kan wel verwarmen en bevochtigen maar niet koelen of ontvochtlgen). 2 x voor muis en 2 x
voor rat' geschikt voor 11 bakken x S ratten In type IV.
Voorraad: kan in voorrulmte van stal met advies van art 14 functionaris om aldaar fysieke barrière aan te brengen met
overstapbankje en wastafel en beschermende kleding.
Door Inspectie gewezen op
-mogelijk gebruik van facilitaire diensten binnen GDL (wasstraat en leverantie schone kooien) en eventueel gebruik van
Uithof gebouwen voor feitelijk gebruik van proefdierfaciliteit en experimentele ruimte; dit laatste wordt niet wenselijk
geacht voor de HvU.
- gebruik van single use kooien (zoals overwogen door andere vergunnignhouder met nieuwbouw: "Innovite").
- Het feit dat er geen eisen aan oppervlakten aten zijn voor ruimte met daarin kllmaatkasten en dat gebruik van de
ruimte ook sterk bepaald wordt door de vorm en plaatsen van in-/uit-/doorgang. Daarom ook geen advies gegeven over
benodigde totaal opp. Zelf denkt men aan 15 m2 dierkamer en 3 x 8 m2 schoonmaak/ opslag voer en overige materiaal/
overige zaken.
- zin van bezoek aan recent gebouwde of in aanbouw zijnde faciliteiten of bezoek aan instellingen waar men ook
nieuwbouwplannen heeft. Art 14 kan hierin bemiddelen.
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