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JAARVERSLAG PROEFDIERDESKUNDIGE MUCOSIS BV 2013

In 2013 werd door vergunninghouder Mucosis één studie afgerond en twee studies gestart
binnen de proefdierfaciliteit van de Centrale Dienst Proefdieren (CDP) te Groningen . Door de
proefdierdeskundige werd in december toezicht gehouden op de uitvoering van twee van deze
studies en het welzijn van de betreffende dieren. Tijdens het bezoek was de biotechnicus van
Mucosis aanwezig. Van het bezoek werd een schriftelijk verslag gemaakt door de
proefdierdeskundige. Over de bevindingen werd, naast de biotechnicus, het management van
Mucosis geïnformeerd.

De proefdierdeskundige deed de volgende constateringen:
De algehele indruk van de muizen was dat ze actief en attent waren;

Aanvankelijk werd stereotype gedrag gerapporteerd bij één muis; dit werd tijdens het

bezoek niet waargenomen, later is dit ook niet meer gerapporteerd;

Per abuis werd bij een aantal muizen bloed afgenomen via een orbitapunctie in plaats

van via een wangprik (dit was als voorwaarde gesteld door de DEC); het was niet

inzichtelijk bij hoeveel muizen bioed was afgenomen via een wangprik en bij hoeveel

muizen via een orbitapunctie;
Bij drie muizen was een afwijking aan één oog zichtbaar, Het lichaamsgewicht van deze

muizen was stabiel;
Verslaglegging en documentatie in het welzijnsdagboek was zeer inzichtelijk.

Welzijnsbevindingen waren duidelijk beschreven, echter zonder paraaf.

De biotechnicus gaf aan deze punten bij een volgende studie in acht te nemen.
In december 2013 uitte Mucosis een klacht richting het management van de CDP en de
proefdierdeskundige. De klacht betrof onvoldoende hygiënische omstandigheden in een door
Mucosis gereserveerde experimenteerkamer. De klacht werd door de CDP intern besproken.
In een reactie naar Mucosis werd uitgelegd hoe het kon gebeuren dat een gereserveerde
kamer in gebruik was bij een andere onderzoeker en hoe de CDP dit in het vervolg zal
voorkomen. Mucosis meldde tevreden te zijn over de afhandeling van de klacht.
In november participeerden een artikel 9 functionaris en de artikel 12 functionaris van Mucosis
voor het eerst in een overleg van de Instantie voor Dierenwelzijn van de CDP. Middels dit
overleg anticipeerden zowel Mucosis als de CDP en de proefdierdeskundige op de inhoud van
de Europese Richtlijn 2010/63/EU en de verwachte herzieningen op de Dierproeven in 2014.


