
JAARVERSLAG PROEFDIERDESKUNDIGE TNO 2006

De vergunninghouder TNO heeft miHJHHIHHI aangesteld als proefdierdeskundige en
belast met het toezicht op het welzijn van proefdieren en uitvoering van de overige taken die
voorrvloeien uit artikel 14 ex. Wet op de Dierproeven. De portefeuillehouder binnen de Raad van
Bestuur voert enkele keren per jaar algemeen overleg met de proefdierdeskundige. De besproken
zaken worden in een versiag vastgelegd. Daarnaast wordt tussentijds overleg gevoerd met de staf van
de Raad van Bestuur ̂ HIHH^H en wordt periodiek overleg gevoerd met directies en overige
verantwoordeliike functionarissen van de betrokken I

vervulde het toezicht op de dierproeven en direct daarmee samenhangende werkzaamheden en
kontakten binnen en buiten de oraamsatie

TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIE

De werkeenheden van TNO die dierproeven verrichten waren in de verslagperiodel

aangesteld. De
proefdierdeskundige informeerde hen Hi over de wettelijke achtergronden van dierproeven en het
beleid van TNO rond dierproeven en proefdieren.
Evenals voorgaande jaren bestond de toezichthoudende functie uit overleg met en begeleiding van
onderzoekers, management van de dierfaciliteiten, biotechnici en dierverzorgers, alsmede bezoeken
aan de dierfaciliteiten zelf, moeten waarborgen dat de wettelijke eisen en hetgeen in
onderzoeksplannen en adviezen van de Dierexperimentencommissie gesteld wordt, daadwerkelijk
nageleefd wordt. Wanneer aspecten worden aangetroffen die het welzijn van de proefdieren onnodig
benadelen, dan wordt contact gezocht met betrokken personen, zodat de situatie op zo kort mogelijke
termijn verbeterd kon worden. Enkele malen werd door de proefdierdeskundige geconstateerd dat niet
voldaan werd aan wettelijke administratieve eisen. Zowel onderzoekers als hun management werden
hier op aangesproken.

microbiologische kwaliteit van proefdieren en voor het onderbrengen van dierproeven bij andere
organisatorische werkeenheden in verband met de biotechnische vaardigheid ter plaatse zijn
activiteiten die voortkomen uit de toezichthoudende functie.
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NZAKE UITVOER1NG WETTELIJKE EISEN

In het eerste kwartaal werd de Registratie Proefdieren en Dierproeven voor alle werkeenheden gereed
gemaakt en verzonden aan de Overheid.
In de loop van 2006 bezocht de Inspectie dierproeven (VWA) een aantal werkeenheden. Deze
inspecties werden meestal bijgewoond door de proefdierdeskundige en de bemerkingen in
samenspraak met de betreffende werkeenheid beantwoord.

NASCHOLING TNO MEDEWERKERS EN BEGELEIDING VAN STAGIAIRES

De proefdierdeskundige is niet in de gelegenheid geweest op in 2006 een nascholing voor TNO
medewerkers (art. 9 en art. 12) te organiseren.
De proefdierdeskundige beoordeelde de vaardigheid en kennis van enkele stagiaires in de werkeenheid

OVERIGE ACTIVITEITEN

Voor alle TNO-ers die betrokken zijn bij dierproeven wordt het TNO Bulletin Dierproeven en
Alternatieven uitgegeven, met daarin mededelingen van de proefdierdeskundige en de DEC.

De proefdierdeskundige participeerde als gastdocent in|

Er werd deelgenomcn aan bijeenkomsten van

naakte deel uit van I

Verder werd geparticipeerd in enkele ad hoc initiatieven en overiegsituaties betreffende het gebruik
van proefdieren.
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