
Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

INSPECTIELIJST 

ve 
dierproefvergunninghouder 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

17-01-2013 -11:00 
VT dierproeven 

RDNT1305 Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2013 

Vraag 1 
Antwoord 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Nee 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Buitenverblijven: 
NVT 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Geringe afwijking 

1 

Vraag 5 
Antwoord 
Toelichting Een varken zit individueel. Andere varkens lagen vanwege de lage temperatuur bovenop elkaar onder een warme lamp, 

terwijl dit varken geen kooigenoten heeft, en niet dik in het stro lag. 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 8 
Antwoord 

Vraag 9 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 10 
Antwoord 
Toelichting 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 

Draadkooien of Draadroosterbodems: 
Voldoet 
Roosters afgedekt met platen; in de ene afdeling beter afgedekt dan de andere. 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Voldoet 
Ketting en bijtmateriaal. 

Dag- of logboek: 
Voldoet 
Proesten/niezen van de dieren is aangetekend in het WDB. Prima. Van het individueel gehuisveste varken is 14/1 
aangegeven dat het niet meer trilt, maar tijdens inspectie trilt het wel. Zou ook kunnen dat het weer is teruggekomen, 
maar 's ochtends in ieder geval niet opgemerkt. 
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Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 

Vraag 13 
Antwoord 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 16 
Antwoord 

Vraag 17 
Antwoord 

Vraag 18 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 19 
Antwoord 

Vraag 20 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 

Vraag 24 
Antwoord 
Toelichting 

1 
INSPECTIELIJST (vervolg) 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Voldoet 

Kooi labeling: 
Voldoet 

Drinkwater (systemen): 
Voldoet 

Opslag voeders en materialen: 
Voldoet 

Temparatuur dierverblijven: 
Geringe afwijking 
Bij vraag naar de registratie van de temperatuur is geen registratielijst getoond, maar werd de actuele temperatuur 
getoond. 
De T was midden in de beide afdelingen, ca 1-1 ,Sm van de grond 12, 7"C. Op de grond en verder van de voergang waar 
de verwarming staat zal deze dus lager zijn. Lokaal is bijverwarmd met lampen. Uit het gedrag van de biggen valt op te 
maken dat de stal in zijn geheel te koud is. NB Geen stro, dun laagje bedding. Men zal de T en RV gaan registreren; de 
bedding wordt aangepast. 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Geringe afwijking 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Voldoet 

Ventilatie dierverblijven: 
Voldoet 
De lucht wordt afgezogen op ca 1 ,Sm hoogte boven één van de 7-8 hokken, waardoor lucht uit de andere hokken over 
de tussenwanden van hokken heen moet. I.v.m. vermeiding van neuscontact zijn schotten geplaatst voor roosters 
tussen de kooien. Deze schotten verhogen daarmee de overstort van verse lucht van het ene hok in het volgende. De 
ventilatie is dus niet zoals deze was. Mogelijk speelt dit een rol in het niezen. 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Voldoet 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Voldoet 
Alarm op T volgens opgave bij 10"C en 33°C. 

Transport proefdieren: 
Voldoet 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Algemene indruk: 
Matig 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Nee 
De VGH moet verbetering aanbrengen in de huisvesting, m.n. de temperatuur. 
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Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

INSPECTIELIJST 

INTERVET-

ve locatie 
dierproefvergunninghouder 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

02-05-2013 -12:00 
VT dierproeven 

RDNT1305 Inspectie regeling 
huisvesting 
01-01-2013 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Ja 

Buitenverblijven: 
Voldoet 

2 

Vraag 2 
Antwoord 
Toelichting Een aantal groepen- (reuen) heeft in feite een buitenverblijf met hokken daarin; een aantal- heeft een 

binnenverblijf met uitloopmogelijkheid. Een aantal- heeft een binnenverblijf zonder uitloop, maar met de 
mogelijkheid van spelen op een speelveld. Dat veld kan buiten of binnen zijn. De- die geen uitloop hebben en 
alleen een binnenspeelveld hebben, zijn dieren die net zijn aangekomen op dit be<Ji1]T'{aCclimatisatie) en die gedurende 
ca 3-4 maanden verblijven in deze hokken. Daarna gaan de dieren naar de hokken met uitloop of buitenverblijven. 

Vraag 3 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 4 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 5 
Antwoord 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

De verzorgster die 6d/week voor de dieren zorgt geeft aan dat men de dieren 5d/wk tijdens het schoonmaken van de 
hokken in de speelruimten laat, en de andere dagen in hun hok, zodat ze goed contact kan hebben met de dieren. 
Aangegeven dat de wens voor meer contact met de dieren niet hoeft te betekenen dat ze niet kunnen spelen; men kan 
ze laten spelen èn tijd met de dieren doorbrengen. Zie verder overwegingen over HKB. 

Stal of dierverblijven: 
Geringe afwijking 
Tijdens de vorige inspectie, door een andere inspecteur, is opgemerkt dat er gaas met scherpe punten was dat 
verwijderd diende te worden. Hoewel niet vast te stellen is of dit nog steeds hetzelfde gaas is, kon op meerdere plaatsen 
worden opgeert dat er scherpe punten zaten aan gaas of bevestigingsdraad voor gaas. Dit dient vervangen, resp. 
plaatgeslagen te worden. 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 
Alle hokken zijn schoon. Had wat twijfels over de reinigbaarheld van en buitenplaats met wat scheuren, maar met hoge 
druk zijn deze te reinigen; ze zijn ook tijdens inspectie schoon. 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Voldoet 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 

Draadkooien of Draadrooaterbodems: 
Voldoet 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 
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Vraag 9 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 10 
Antwoord 

Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 

Vraag 13 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 16 
Antwoord 

Vraag 17 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 18 
Antwoord 

Vraag 19 
Antwoord 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 
Toelichting 

2 
INSPECTIELIJST (vervolg) 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Voldoet 
Alle- hebben een botkluif en krijgen zo nu en dan een varkensoorkluif. Er hangen ballen. Als ligplaats hebben de 
~mand die hygiënisch is, maar ook een relatief zachte ligplaats biedt. Ook wordt voorkomen dat de
kussens o.i.d. opeten. Dit is voor deze- (met een neiging tot knagen en aanvreten) een acceptabel compromis. 
Men heeft daags ervoor een bezoek gebracht aan een grote en heeft een aantal plannen om de 
verrijking nog verder te verbeteren en- anders te socialiseren. Wellicht leidt dat tot nieuwe mogelijkheden. 

Dag- of logboek: 
Voldoet 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Voldoet 

Kooilabeling: 
Voldoet 

Drinkwater ( systemen ) : 
Geringe afwijking 
In opslag macroionbakken aangetroffen die waren aangeknaagd door de- Men gaf aan dat deze gebruikt 
werden om de- in de winter uit te laten drinken, als buitenleidingenlieVrl'ei:en. Aangegeven dat deze bakken een 
gevaar vormen voor de- ivm mogelijk scherpe delen. Aangegeven dat alle- van een drinkpan op de juiste 
hoogte moeten kunnen drinken. Dat voorkomt ook urineren door reuen in deze bakken. 

Opslag voeders en materialen: 
Niet geconstateerd 

Temparatuur dierverblijven: 
Voldoet 
Tijdens inspectie was de binnentemperatuur, in één ruimte bekeken, 15 graden. Zie verder overwegingen over HKB. 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Geringe afwijking 
Met name één hok heeft geen natuurlijke lichtinval en betrekkelijk weinig kunstlicht. Van deze gehele gang (de linker 
gang in het "acclimatisatie-deel") aangegeven dat deze vanwege oppervlakken, maar m.n. ook vanwege lichtinvaltoe is 
aan renovatie. 

Ventilatie dierverblijven: 
Voldoet 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Transport proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Algemene indruk: 
Voldoet 
De huisvesting zelf behoeft op enkele plekken verbetering ten aanzien van afscheidingsmaterialen (gaas), lichtinval en 
drinkbakken. De- zien er prima uit. Zeer goed in de vacht, geen in het oog springende afwijkingen. Een enkele 
hond heeft wel een kale plek op de poten, maar dit betreft- in een verouderingsstudie (>10j oud). 

Overwegingen t.a.v.- en kattenbesluit (HKB). 
Ten tijde van de inspectie is het voor de inspecteur niet duidelijk wat precies de reikwijdte is van het HKB i.r.t. de nieuwe 
EU-richtlijn 2010-63 en de nieuwe Wet Dieren. Daarom afgesproken dat de NVWA zal terugkomen op eventuele 
verbeterpunten, als deze nodig zijn vanwege eisen die daaruit voortvloeien. Dit betreft o.a. meting en registratie van T 
en RH, gewensteTen RH, buitenspeelplaatsen en aantal dagen/week in speelruimten. 
Aangegeven dat afgeweken kan worden van deze eisen als het OZP aangeeft dat de dierproeven moeten worden 
uitgevoerd onder andere omstandigheden dan in het laboratorium. Ook gezegd dat de inspecteur kritisch zal kijken naar 
de omschrijving van praktijkomstandigheden voor-
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Vraag 24 
Antwoord 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Nee 

22100. INTERVET- RDNT1305 Inspectie regeling 
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Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 
Geldig vanaf 

Dierproeven 

INSPECTIELIJST 

22100 INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
WIM DE KORVERSTRAAT 
35 
5831 AN 
BOXMEER --veterinaire locatie 
dierproefvergunninghouder 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

04-07-2013 -13:00 
VT dierproeven 

RDNT1301 Dierproeven reden 
01-01-2013 

Vraag 1 
Antwoord 

Is het inspectiebezoek aangekondigd? 
Ja 

Wat is de reden van deze inspectie? 
Geen andere lijst in te vullen 

36 

Vraag 2 
Antwoord 
Toelichting Gesproken over bedding voor konijnen (zie aparte lijst reg huisv.), melding buitenbedrijven (men zal een nieuwe brief 

ook sturen waarin onduidelijkheid om rent ontheffing wordt verwijderd) en bedding voor landbouwhuisdieren bij 
microbiologische inperking. Gevraagd deze vraag nogmaals per email te stellen, dan zal i.o.m. collega-inspecteurs een 
reactie gegeven worden. 
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Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintijd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

Rgl. huisv. dvb I verz dpr 

INSPECTIELIJST 

ve 
dierproefvergunninghouder 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

04-07-2013 -13:00 
VT dierproeven 

RDNT1305 Inspeetie regeling 
huisvesting 
01-01-2013 

Inspectiebezoek aangekondigd? 
Ja 

38 

Vraag 1 
Antwoord 
Toelichting Op verzoek van geïnspecteerde gekeken naar bedingmateriaal voor konijnen. Inspectie beperkt tot konijnen, cavia's en 

honden. 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 

Vraag 6 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

Vraag 9 
Antwoord 

Vraag 10 
Antwoord 

Buitenverblijven: 
Niet geconstateerd 

Stal of dierverblijven: 
Voldoet 

Hygiëne en reinheid: 
Voldoet 

Groeps- of individuele huisvesting: 
Voldoet 

Diersoort specifieke huisvesting: 
Voldoet 
Aangegeven dat konijnen en cavia's gehouden kunnen worden op geperforeerde plaatbodems, mits er steeds 
voldoende hooi in een ruif aanwezig is om te knagen en (als de dieren daar behoefte aan hebben) eruit te trekken en 
anderszins te gebruiken, bijvoorbeeld om op te liggen. Verstrekking zonodig twee maal daags. 

Draadkooien of Draadroosterbodems: 
Voldoet 

Verzorging der dieren: 
Voldoet 

Kooiverrijking en nestmateriaal: 
Voldoet 

Dag- of logboek: 
Voldoet 
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Vraag 11 
Antwoord 

Vraag 12 
Antwoord 

Vraag 13 
Antwoord 

Vraag 14 
Antwoord 

Vraag 15 
Antwoord 

Vraag 16 
Antwoord 

Vraag 17 
Antwoord 

Vraag 18 
Antwoord 

Vraag 19 
Antwoord 

Vraag 20 
Antwoord 

Vraag 21 
Antwoord 

Vraag 22 
Antwoord 

Vraag 23 
Antwoord 

Vraag 24 
Antwoord 

INSPECTIELIJST (vervolg) 

Toegestane ingrepen ter identificatie: 
Voldoet 

Kooi labeling: 
Voldoet 

Drinkwater ( systemen ) : 
Voldoet 

Opslag voeders en materialen: 
Niet geconstateerd 

Temparatuur dierverblijven: 
Voldoet 

Relatieve vochtigheid dierverblijven: 
Voldoet 

Lichtintensiteit dierverblijven: 
Voldoet 

Ventilatie dierverblijven: 
Voldoet 

Sterke geluidsprikkels dierverblijven: 
Voldoet 

Alarmsystemen dierverblijven: 
Niet geconstateerd 

Transport proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Euthanasie proefdieren: 
Niet geconstateerd 

Algemene indruk: 
Voldoet 

Zijn er nog andere bevindingen? 
Nee 
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