
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

32603 IHTRAVACC
A VAN LEEUWENHOEKIAAH
9-13
3721 MA
BILTHOVEN

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetalls

Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielljst

10-10-2012

12:30
VT dierproeven

Lijst

Geldig vanaf

RDNT1205 Inspectie regeling
huisvesting
01-01-2012

Rgl. hulsv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2 Buitenverblijven:
Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
Antwoord voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
Antwoord Voldoet

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Fretten in isolatorhuisvesting van ongeveer (hxbxl) 20 x70x90 cm.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
Antwoord Hiet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Het welzijnsdagboek voor de dieren in fok is afgetekend met de opmerking g.b. terwijl bij de ratten in fok geen

verrijkingsmateriaal bij de dieren herkenbaar is.

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting geringe tot matige afwijking. Bij ratten in fok is geen vemjkingsmateriaal herkenbaar aanwezig in de macrolonbak

waarin de dieren gehuisvest zijn. Wel is er enig vemjkingsmateriaal ingesluisd in de isolator.
Bij de muizen in proef 2012122 is geen verrijkingsmateriaal herkenbaar in de macrolonbakken en ook niet
aanwezig in de isolator.ln het betreffende" verkort protocol" (OZP opgesteld door art 9 functionaris van andere
vergunninghouder, aangepaste procedure mbt DEC) is geen aanwijzing gevonden voor huisvesting afwijkend
van reguliere, wettelijk voorgeschreven huisvesting.

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Geringe tot matige afwijking. Voor de fok is er een ruimtelogboek beschikbaar in de kantine. Voor de lopende

proef 2012122 dient separaat een welzijnsdagboek afgetekend te worden. Dat ontbreekt bij de dieren. Er zijn
enkele aantekeningen herkenbaar mbt bevindingen gedaan aan de dieren op o.. 28,29,30 september en 1,5 en
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INSPECTIELIJST (vervolg)

10 oktober, maar er wordt in het geheel niet voldaan aan de eis tot de minimaal dagelijkse vastlegging van de
controles en gedane bevindingen. Tevens wordt gezien de matige kwaliteit van vastlegging van de
bevindingen.de opmerking in het verkorte protocol 2012122 dat in een periode kort na challenge tweemaal daags
gecontroleerd zou worden en de opgave van de onderzoeker ex art 9 Wod dat de challenge reeds uitgevoerd
zou zijn in het geheel niet voldaan aan de CoP welzijnsbewaking.
Ook voor meer routinematige proeven wordt in het ruimtelogboek gemeld dat dit informatie verstrekt over de
bevindingen gedaan aan deze dieren. Deze interpretatie wordt door de inspectie ex art 20 Wod als onvoldoende
beschouwd om te voldoen aan het gestelde in de CoP welzijnsbewaking proefdieren.

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 12 Kooilabeling:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Onduidelijk was in welke proef de fretten ingezet waren.

Vraag 13 Drinkwater ( systemen ) :
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Opslag voeders en materialen:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 15 Temperatuur dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 16 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 17 Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 18 Ventilatie dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 19 Sterke geluidcprikkels dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 20 Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 21 Transport proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 22 Euthanasie proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 23 Algemene indruk:
Antwoord Matig
Toelichting Zeer geringe bezetting met proefdieren, zeer geringe bezetting met personeel.Deels SW waardige afwijkingen.

Toezegging door art 14 dat volgende werkdag nabespreking met verantwoordelijken zal plaatsvinden en
verrijkingsmaterialen verstrekt zullen worden (isolator met muizenproef vereist inzet van specifieke art 9/12
bevoegden gezien grote microbiele risico'). Inspectie ex art 20 Wod schat in dat beoordeling of verbetering van
procedures mbt naleving CoP welzijnsbewaking proefdieren enige weken tijd vergt. Daarom in overleg met art 14
functionaris termijn van herinspectie op 4 weken gesteld.

Vraag 24 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Naleving CoP welzijnsbewaking schiet ernstig tekort o.a.

-Er is geen OZP of Werkprotocol bij de dieren.
-Het is onduidelijk wie wat wanneer doet inclusief geplande controles en te verwachten bevindingen en HEP's,
- Het welzijnsdagboek wordt onvoldoende ingevuld (frekwentie en detail).

32603 INTRAVACC RDNT1205 Inspectie regeling 10-okt-2012 Blz. 2



INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

32604 RIVM

veterinaire locatie
di erproe fvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

10-10-2012

15:00>:00
VT dierproeven

Lijst

Geldig vanaf

RDNT1205 Inspectie regeling
huisvesting
01-01-2012

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2
Antwoord

Buitenverblijven:
NVT

Vraag 3
Antwoord

Stal of dierverblijven;
Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
Antwoord voldoet
Toelichting Algen vervuiling beneden niveau van belemmering observatie van de dieren.

Vraag 5 Groep»- of individuele huisvesting:
Antwoord Voldoet

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord voldoet
Toelichting Er is aandacht voor bezetting irt o.a. verversing. Gemelde bezettingsnorm 0.7 gram/ liter?. Gekozen is om kopervrije

leidingen voor water distributie te gebruiken. Bakken zijn afgedekt.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord Voldoet
Toelichting In algemene zin. Wel aandacht gevraagd voor probleem van operculumbeschadigingen en mogelijke selectie van dieren

op geschikte momenten.

Vraag 9 Kooi verrijking en nestmateriaal:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Er is geen concensus over wat passende verrijking is. Voor ei-afzetting zijn beschikbaar specifieke kleinere bakken

waarbij door schuine plaatsing ook ondiepte gecreëerd kan worden. Voorts ontbreekt verrijkingsmateriaal hier geheel.
Voor de keuze van passend verrijkingsmaterialen dient binnen deze faciliteit wel aandacht besteed te worden aan evt.
risico' s op vrijkomen van phtalaten gezien gebruik van de eieren voor onderzoek.

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Voldoet
Toelichting In algemene zin. Volgens art 12 staat operculaire schade wel beschreven maar toezichthouder heeft dit niet gezien bij

dagelijkse registratie van bevindingen wel in uittreksel/ samenvatting mogelijke klinische bevindingen. Dit document kan
beschouwd worden als werkprotocol voor de fok (conform CoP welzijnsbewaking proefdieren).
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 12 Kooilabeling:
Antwoord Voldoet
Toelichting Voldoet in situatie van uitsluitend fok en voorraad

Vraag 13 Drinkwater ( systemen ) :
Antwoord Voldoet
Toelichting Volgende inspectie nadere aandacht voor N belasting irt pH en

dichte bodems, waarin de dieren zouden kunnen verdrinken.Ingestelde grenzen pH 7-8, geleidbaarheid 400-600

Vraag 14
Antwoord

Opslag voeders en materialen;
Niet geconstateerd

Vraag 15 Temperatuur dierverblijven:
Antwoord Voldoet
Toelichting w.b. waarden en ingestelde alarmeringswaarden 26.5-28.5. Niet beoordeeld : vastlegging (geautomatiseerd ? icm

alarmering?)

Vraag 16 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord NVT

Vraag 17 Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Opgave art 12: bij aanstaande verhuizing zal lichtregiem aangepast worden (lager intensiteit dagperiode en

werkveriichting); zal mogelijk leiden tot mindere algengroei.

Vraag 18 Ventilatie dierverblijven:
Antwoord Voldoet
Toelichting w.b. door stroming/ verversing.

Vraag 19 Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 20
Antwoord

Alarmsystemen dierverblijven:
Niet geconstateerd

Vraag 21
Antwoord

Transport proefdieren:
Niet geconstateerd

Vraag 22 Buthanaaie proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Volgens opgave wordt gebufferde MS222 gebruikt.

Vraag 23 Algemene indruk:
Antwoord Voldoet

Vraag 24 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Operculaire schade is belangrijk aandachtspunt voor art 12. Volgens opgave van art 12 wordt momenteel nader

onderzoek gedaan naar relatie met samenstelling voer (ratio omega-6:omega-3-poly-onverzadigde vetzuren). Er is een
WP/ instructieboek beschikbaar met opvallende afwijkingen voor klinische beoordeling, o.a. huidbeschadigingen door
mannelijke agressie en zweervorming.
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