
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

23000 IPG BKILKN
EDRSING
7C
9411 XX
BKILEN

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

17-01-2011

11:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1103 Handelingen werfclocatie
01-01-2011

Handelingen op werklocatie

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting Betreft toezicht op een van de aangesloten bedrijven l

afgenomen.
I), waar vetbiopten werden

Vraag 2 !• er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
Antwoord Voldoet

l 3 Welke diersoort betreft het?
Antwoord 42

Vraag 4 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 12)?
Antwoord Voldoet
Toelichting DWZ dat behandelaar volgens opgave dierenarts is, welke qq art 12-bevoegd zijn. Geen papieren opgevraagd.

Vraag 5 Wat voor handelingen?
Antwoord Andera, nl.
Toelichting Vetbiopten, percutaan, dmv een soort gemodificeerd schietmasker.

Vraag 6 Bekwaamheid in handelingen?
Antwoord Voldoet

Vraag 7 Hygiëne behandelruimte?
Antwoord Voldoet
Toelichting DWZ in hun eigen stal; extra transport naar een aseptische omgeving niet mogelijk en zou ook meer ongerief geven.

Vraag 8 Aaeptiek handelingen dieren?
Antwoord Voldoet
Toelichting Wel geconstateerd dat de gehanteerde ontsmettingsmethode (alcohol) niet conform OZP is. Zie verder.

Vraag 9 Voldoet aneathesie?
Antwoord NVT

Vraag 10 Pijnbeatri jding?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Niet duidelijk is waarom men vlak voor de ingreep lidocainevloeistof over de huid giet, i.p.v. de in het OZP beschreven

koude spray, of in het WP beschreven lidocainespray. Was dit bedoeld als verdoving vooraf? Dan werkt de huidige
methode niet voldoende, en de vraag is of het voldoet als pijnbestrijding achteraf. Daarvoor is de toedieningsvorm en
inwerkingstijd te klein. Omdat de varkens aan een neusstrop zitten, zijn methoden die veel tijd kosten mogelijk
contraproductief. Afgesproken dat men met de proefdierdeskundige de optimale methode kiest en deze vastlegt in het
WP en evt. als amendement van de DEC-aanvraag.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 Ia het ongerief goed ingeschat?
Antwoord Voldoet

Vraag 12 Zorgvuldigheid euthanasie?
Antwoord NVT

Vraag 13 Worden de handelingen aangetekend?
Antwoord Voldoet
Toelichting Dit is een perifere lokatie waar de dieren geen proefdieren blijven, rnet uitzondering van de periode van ingreep en evt.

vervolgperiode bij blijvend letsel (nacontrole). Documentatie wordt dus centraal bewaard. Niet gezien/nagevraagd of
men bijv. heeft aangetekend dat bij één van de varkens twee biopten genomen moesten worden. Men geeft aan nooit
problemen te zien (abcessen, e.d.), maar ook daarover niet naar documentatie gevraagd. Onderwerp volgende inspectie
op intern toezicht.

Vraag 14 Hordt da Code of practica welaijnsbewaking nageleefd?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 15 Andere code of practica van toepassing?
Antwoord Oeen

Vraag 16
Antwoord

Wordt bovenstaande code juist toegepast?
NVT

Vraag 17
Antwoord

Algemene indruk?
Goed

Vraag 18 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Wel geconstateerd dat t.o.v. het OZP wijzigingen waren aangebracht die niet waren vastgelegd in een amendement

o.i.d. Bij de biopten stond nog een voorbehandeling met een scalpel in het OZP; dat deze wordt achterwege gelaten is
een verbetering, maar moet wel worden vastgelegd. Het achterwege laten van jodium is mogelijk neutraal t.a.v. het
welzijn van de dieren, maar het achterwege laten van koude spray of lidocainespray die bedoeld is voor toepassing op
de huid is wel een verslechetring. Men zal e.e.a. overleggen met de proefdierdeskundige en vastleggen in de wettelijk
vereiste documentatie.
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