
Doe 3
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

20400 KUTRBCO NEDERLAND B.V.

veteri
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Lijst
Geldig vanaf

Nederlandse Voedsel- en tffarenautoriteit regio Noordwest

19-06-2009
28267
09:00
VT dierproeven

MM0902BA-7 Dierproef OZP
01-01-2009

Dierproeven

Vraag 1 Was het bezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 I» er een kenmerk van het ozp?
Antwoord Ja
Toelichting SRC 2007-212

Vraag 3 Ie er een werkprotocol?
Antwoord Ja

Vraag4 lm de diersoort conform het OZP?
Antwoord Voldoet
Toelichting biggen

Vraag 5 Is het aantal dieren conform het onderzoeksplan?
Antwoord Voldoet
Toelichting |̂ |biggen zijn gebruikt, waarvan er 46 onverwachts zijn overleden.

Vraag 6 Klopt de artikel 9 functionaris in de praktijk?
Antwoord voldoet
Toelichting

Vraag 7 Is de herkomst van de proefdieren conform onderzoeksplan?
Antwoord Voldoet
Toelichting Biggen afkomstig uit eigen bedrijfsvoering van eigen bedrijf.

Vraag 8 Is het evt aanwezige werkprotocol conform ozp?
Antwoord voldoet
Toelichting Dierproef is onderdeel van een groter onderzoek.

Vraag 9 !• de behandeling conform oxp?
Antwoord voldoet
Toelichting E, CoN-rnodel is vaker gebruikt, maar gezien de hoge mentaliteit is model n.a.v. deze proef aangepast. Colisol bij

spenen wordt niet meer gegeven (werd gebruikt als standaardisatie) en kiemgetal is teruggebracht. In vervolgproef
hadden deze aanpassingen het gewenste effect.
Er is geen gebruik van pijnstiers; mogelijk niet te gebruiken bij deze proefopzet.

Vraag 10 Is de verzorging c on f v ra eip?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Verzorging lijkt conform ozp te zijn geweest Echter, het is onduidelijk welke acties er hebben plaatsgevonden bij het

aantreffen van de dode biggen gedurende een aantal dagen (consult pracdcus, eigen dierenarts, onderzoeker en art. 14
functionaris). Artikel 14 functionaris is ook niet op de hoogte van afwijkend verloop van het ozp.
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Doe 3
INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 I* de hui*v*«ting conform ozp?
Antwoord Voldoet
Toelichting Individueel met direct contact met buren.

Waag 12 Klopt de artikel 12 functionaria in de praktijk?
Antwoord voldoet

Vraag 13 I» de aard van d* ingreep eonfoz
Antwoord Voldoet

ozp?

Vraag 14 ia de frequentie van de ingreep conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 15 Ia de duur van de ingrepen conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 16 ï» de mate van ongerief conform ocp?
Antwoord Voldoet
Toelichting Gezien de aantallen onverwachte dode biggen zou de registratie m.b.t. ongerief aangepast kunnen zijn. Hier Is wel over

gediscussieerd, maar na intern overleg niet aangepast.

Vraag 17 Iz een methode ter vermijding van ongerief conform ozp?
Antwoord Voldoet
Toelichting Biggen waren zo snel dood dat vermijding van ongerief niet van toepassing was. De frequentie van controle had

natuurlijk wel omhoog gekund.

Vraag 18 I« eerder gebruik van het dier conform ozp?
Antwoord MVT

Vraag 19 Zijn de humane eindpunten toegepait conform ozp?
Antwoord Voldoet
Toelichting Niet toegepast omdat dit niet werd verwacht in het kader van de proef en de dieren dood werden aangetroffen, zonder

ziekteverschijnselen vooraf.

Vraag 20 la de bestemming van het dier na de proef conform ozp?
Antwoord Voldoet

Vraag 21 Hat ia uw algemene indruk?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Bij aantreffen van zoveel dode biggen gedurende een aantal dagen had er meer inzichtelijke actie mogen worden

verwacht van onderzoeker, dierenarts en/of art. 14 functionaris.
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Doe 4
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectie locatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio

Bezoekdetalls

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Lijst

Geldig vanaf

20400 NUTRECO NEDERLAND B.V.

veterinaira locati
di erpr o «f ver gunnlnjjhouder

Nederland» Voedael- en Warenautoriteit regio Noordwest

19-06-2009
2B267
09:00
VT dierproeven

NH0902BA-13 Welzijn«bewmking bij
proefdieren
01-01-3009

Dierproeven

Vraag 1
Antwoord
Toelichting

I* het oip of werkprotocol bij de dieren aanwezig?
H.v.t.
Onderzoeksplan SRC 2007-212 is al afgelopen. Naar aanleiding van eerdere inspecties, opmerkingen van de art. 14
functionaris en bedrijfseigen streven naar kwaliteitsverbeteringen is ondertussen al veel verbeterd. Deze inspectie heeft
betrekking op ozp dat heeft gelopen rond eind 2007 - begin 2008.

Vraag 2 I» het ozp/werkprotocol duidelijk voor degene die het werk moet uitvoeren?
Antwoord Onvoldoende
Toelichting Zeer beknopt beschreven en onduidelijk voor art. 12 functionaris.

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

Antwoord Onvoldoende
Toelichting Onduidelijk beschreven. Met mondelinge toelichting wel uit te komen.

Vraag 4 IA er een welzijnadagboek bij dieren in proef aanwezig?
Antwoord Onvoldoende
Toelichting Slechts schrift aanwezig.

Vraag S Hordt het welzijnndagboek dagelijks bij dieren in proef ingevuld?
Antwoord Ja

Vraag 6 Hordt het welzijnsdagboek op de juiste wijze ingevuld?
Antwoord Onvoldoende
Toelichting Soms symptoom niet opgeschreven (op 4-1-08: big 55 + 80 engemycine)

Soms verkeerd antibiotica bij bepaald symptoom (op 27-12-07: engemycine voor kreupelheld)

Vraag? X« het duidelijk op welke dieren de aantekeningen betrekking hebben?
Antwoord Je
Toelichting Nummer big wordt opgeschreven.

Vraag 8 !• er na afloop van de proef ook een welzijnaevaluatie aanwezig?
Antwoord Ja

Vraag 9 Hordt de weliijneevaluatie geituurd naar DEC of Pdk?
Antwoord Hee
Toelichting |̂ is niet op de hoogte.

Vraag 10 Wordt er advie» aan deikundigen gevraagd?
Antwoord Ja
Toelichting In deze proef is niet inzichtelijk advies aan deskundigen gevraagd, terwijl het bij zoveel dode dieren wel had gemoeten.
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Doe 4
INSPECTIELIJST (vervolg)
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