
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

31700 KON. INST. VOOR DE TROPEN (BIOMEDISCH ONDERZ
MEIBBRQDRBEP
39
1105 AZ
AMSTERDAM ZUIDOOST

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Voedsel en Haren Autoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

21-09-2010

11:00
VT dierproeven

Lijst

Geldig vanaf

NH102BBB-13 Helzijnsbewaking bij
proefdieren
01-01-2010

Dierproeven

Vraag 1 Is het ozp of werkprotocol bij de dieren aanwezig?
Antwoord Ja

Vraag 2 Is het ozp/werkprotocol duidelijk voor degene die het werk moet uitvoeren?
Antwoord Ja

Vraag 3 Staat in het ozp/werkprotocol welke waarnemingen op welke momenten moeten worden
uitgevoerd?

Antwoord Onvoldoende
Toelichting Het OZP heeft een scorelijst die zeer duidelijk aangeeft wanneer welke parameters bepaald en geregistreerd dienen te

worden; deze lijst ontbreekt in de dierkamer.

Vraag 4 Is er een welzijnsdagboek bij dieren in proef aanwezig?
Antwoord Ja

Vraag 5 Hordt het welzijnadagboek dagelijks bij dieren in proef ingevuld?
Antwoord Onvoldoende
Toelichting Men heeft niet wekelijks de controle van de dieren aangetekend in het WDB, conform de afspraak (dagelijkse controle

op niveau van dierkamer, oppervlakkige controle van de dieren; wekelijks een intensieve controle, of vaker indien
gewenst door OZP). Ook de controle die het OZP vroeg ontbrak.

Vraag 6 Hordt het welzijnsdagboek op de juiste wijze ingevuld?
Antwoord Ja

Vraag 7 Is het duidelijk op welke dieren de aantekeningen betrekking hebben?
Antwoord Ja

Vraag 8 Is er na afloop van de proef ook een welzijnsevaluatie aanwezig?
Antwoord J»

Vraag 9 Hordt de welzi jnsevaluatie gestuurd naar DEC of Pdk?
Antwoord Ja
Toelichting Feitelijk nog niet plaatsgevonden; dat het zal gebeuren wordt bevestigd door de PDD.

Vraag 10 Hordt er advies aan deskundigen gevraagd?
Antwoord Onvoldoende
Toelichting Zie aparte lijst Dierproef conform OZP tav sterfte bij drie konijnen.
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

31700 KON. IN5T. VOOR DE TROPEN (BIOMEDISCH ONDERZ
MEIBERQDREEF
39
1105 AZ
AMSTERDAM ZUIDOOST

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Voedsel en Waren Autoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

21-09-2010

11:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

NW102BBB-7 Dierproef OZP
01-01-2010

Dierproeven

Vraag 1 Was het bezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2 Is er een kenmerk van het ozp?
Antwoord Ja
Toelichting KIT102026

Vraag 3 Ia er een werkprotocol?
Antwoord Ja

Vraag 4 Ia de diersoort conform het OZP?
Antwoord Voldoet

Vraag 5
Antwoord

Is het aantal dieren conform het onderzoeksplan?
Voldoet

de

Vraag 6 Klopt de artikel 9 functionaris ia de praktijk?
Antwoord Voldoet
Toelichting Wel dient hierbij te worden aangetekend dat de afstand tussen artikel 9 en praktijk erg groot is, o.a. vanweg

DMIII-huisvesting van de konijnen. Het OZp geeft aan dat de konijnen geen plateautje krijgen, maarj
weet niet waarom dat is. Het wordt ook niet beargumenteerd in het OZP (DEC). Diverse argumenten zijn door diverse
betrokkenen aangevoerd (konijnen zijn rustiger, er zijn stellingen zonder plateautjes, mogelijk hygiënischer), maar deze
zijn niet eenduidig en nergens vastgelegd. Opvallend is dat er konijnen waren die in afwijking van het OZP weer wél een
plateautje hadden.
Bij wijze van nalevingshulp |̂H^^ |̂ geadviseerd omtrent diens verantwoordelijkheden en een aantal
mogelijkheden aangedrageruïmdienseigen toezicht te verbeteren.

Vraag 7 Is de herkomst van de proefdieren conform onderzoeksplan?
Antwoord Voldoet

Vraag 8 Is het evt aanwezige werkprotocol conform ozp?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Het OZP geeft een uitgebreide beschrijving van welke parameters op welke dag post-injectie gecontroleerd moet

worden. Deze lijst ontbreekt in de dierkamer.

Vraag 9 Is de behandeling conform ozp?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend
Toelichting Het OZp zegt wegen zodra de dieren minder eetlust vertonen; in de paraktijk weegt men wekelijks. Dit is te zien als een

intensivering van de behandeling (meer handelingen), maar ook als betere bewaking, dan wel betere handling van de
konijnen. Bij konijnen kan een goede handling snel leiden tot minder stress. Men geeft aan dat de konijen inderdaad
rustiger zijn geworden in de loop der tijd.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10
Antwoord

Ia de verzorging conform ozp?
Voldoet

Vraag 11 Ia A» huisvesting conform ozp?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Enkele konijnen hebben geen enkele vorm van kooiverrijking; omdat deze dieren in een verarmde omgeving zitten

vanwege de proefeisen (geen beddingmateriaal), is kooiverrijking extra belangrijk. Verzorgende (in dienst van ARIA,
ingehuurd door KIT) geeft aan dat de knaaghoutjes niet meer voorradig waren, hetgeen later door diens leidinggevende
ontkend werd. Hooibriketten, welke als alternatief voor hooi beschikbaar waren, werden vorige week voor het laatst
verstrekt en daar waren nu zelfs geen resten meer van te vinden bij enkele dieren, noch in de kooi, noch op de
onderlegger. Deze briketten waren wel aanwezig op voorraad (in de dierkamer). Dan waren er enkele dieren zonder
plateautjes Zie vraag over art 9.

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

Vraag 13
Antwoord

Ia de aard van de ingreep conform ozp?
Voldoet

Vraag 14
Antwoord

Ia de frequentie van de ingreep conform ozp?
Voldoet

Vraag 15
Antwoord

Ia de duur van de ingrepen conform ozp?
Voldoet

Vraag 16 Ia de mate van ongerief conform ozp?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Men is geconfronteerd met sterfte van 3 van de 12 dieren die na een 4mL booster met levende leptospiren

shock-achtige verschijnselen vertonen. Zie verder.

Vraag 17 Ie een methode ter vermijding van ongerief conform ozp?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Aanvankelijk besproken met betrokkenen dat ik zou vastleggen "afwijkend neutraal" omdat men zoekende was naar

een optimale sedatie voor de konijnen tijdens de behandelingen. Aanvankelijk was proefdierdeskundige •( bij
tenminste één geval van sterfte aanwezig bij dieren die werden behandeld met en alfa 2-agonist, en heeft zelfs
antisedan (alfa 2-antagonist) toegediend aan de andere dieren, die daardoor waarschijnlijk gered zijn. Op diens advies
is de sedatie aangepast. Later blijkt dat men bij konijnen die niet goed rageerden op de aangepaste sedatie, zonder
overleg met de proefdierdeskundige weer is teruggegaan naar de alfa 2-agonist. Met alle risico's van dien.

Vraag 18
Antwoord

Ia eerder gebruik van het dier conform ozp?
Voldoet

Vraag 19
Antwoord

Zijn de humane eindpunten toegepast conform ozp?
Voldoet

Vraag 20
Antwoord

Ia de bestemming van het dier na de proef conform ozp?
Voldoet

Vraag 21
Antwoord

Hat is uw algemene indruk?
Geringe afwijking

Vraag 22 Zijn er nog zndere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Onderzoeker en medewerkers ARIA aangegeven dat proefdierdeskundige onvoldoende werd betrokken bij afwijkingen

van het OZP/calamiteiten.

NB ten aanzien van de sterfte, naast de door betrokkenen/PDDs al gegeven adviezen (omtrent bijv. volume van de
vloeistof, anestheticum, boren/onrust in de stal) geadviseerd om te kijken naar de invloed van soja en luzerne in het
voer op analfylactische predispositie.

Zie ook aparte lijst CoP Welzijnsbewaking.
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