
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Doe. 8

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Regio

Bezoekdetails

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

POSTBUS
7057
1007 KB
AMSTERDAM

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Nederlandse Voedsel- en Narenautoriteit regio Noordwest

08-01-2015

09:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1501 Dierproeven reden
01-01-2015

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting Met art 9 functionaris

Vraag 2
Antwoord
Toelichting

Wat is de reden van deze inspectie?
Geen andere lijst in te vullen
betreft feitelijk inspectielijst dierproef conform onderzoeksplan ••

DWE):
14-03.

Redenen voor brief van bevindingen aan VGH (icm andere OV
-Het OZPjlj 14-03 was een zgn. paraplu-protocol en beschreef dierproeven die voorheen in vele verschillende
onderzoeksplannen beschreven werden. Het OZPI0 14-03 was niet geheel eenduidig en helder bijv. met betrekking
tot de benodigde aantallen dieren per experimentelegroep en de feitelijke behandeling. Het bijbehorende werkprotocol
bood onvoldoende gedetailleerde informatie over de praktische uitvoering van specifieke delen van het onderzoeksplan
maar beschreef eigenlijk alle deelexperimenten zoals vernield in het onderzoeksplan. De informatie beschikbaar voor de
uitvoerenden voldeed daarmee in het geheel niet aan het gestelde in de eerder genoemde code of Practice
welzijnsbewaking van proefdieren.

De geconstateerde verschillen tussen OZP enerzijds en de praktische uitvoering anderzijds waren overtredingen van art
10 c van de ten tijde van de uitvoering geldende Wet op de dierproeven (Het is verboden een dierproef te verrichten
anders dan volgens het onderzoeksplan, bedoeld in artikel 10a, tweede lid.) en leidden samen met de overige
tekortkomingen veelal tot toename van risico's op overtreding van art 13 lid 1 van de ten tijde van de uitvoering
geldende Wet op de dierproeven (Hij die een dierproef verricht, is verplicht ervoor zorg te dragen dat daarbij het
proefdier ongerief wordt bespaard in de mate waarin dat mogelijk is zonder de proef te verijdelen.).

11420 VUMC RDNT1501 Dierproeven reden Ofl-jan-2015 Blz. i



INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Doe. 11

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio

Bezoekdetails

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Lijst
Geldig vanaf

11447 |BBH
DS BOBLELAAN
1117
1081 HV
AMSTERDAM

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

VÜMC

Nederlandse Voedsel- en Harenautoriteit regio Noordwest

08-01-2015

09:00
VT dierproeven

RDNT1501 Dierproeven reden
01-01-2015

Dierproeven

Vraag 1 Ie het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting Met art 9 functionaris!

Vraag 2 Wat ia de reden van deze inspectie?
Antwoord Geen andere lijst in te vullen
Toelichting betreft feitelijk inspectielijst dierproef conform onderzoeksplan l 113-02.

Redenen voor brief van bevindingen aan VGH:
- Het onderzoeksplan (OZP)B^ 13-02 was niet geheel helder en in lijn met het bijbehorende werkprotocol; het
werkprotocol bevatte ook foutieve informatie mbt de geschikte huisvesting van de proefdieren. Met het oog op
dierenwelzijn en diergezondheid werd op dit punt gelukkig van het werkprotocol afgeweken.

- De mate van vastlegging van bevindingen gedaan tijdens de controles van de dieren was onvoldoende. Hierover is de
VGH reeds eerder geïnformeerd (schriftelijke waarschuwing kenmerk TRC/VWA/2013/ 12625 nav bevindingen
25-11-2013). De gedane bevindingen dat vastlegging van bevindingen gedaan tijdens de controles van de dieren
onvoldoende was en er niet gewerkt conform de Code of Practice welzijnsbewaking van proefdieren hadden bij de
inspectie van 08-01-2015 voornamelijk betrekking op de situatie vooraf aan de bovengenoemde schriftelijke
waarschuwing.

11447 RDNT1501 Dierproeven reden 08-jan-2015 Blz. l



INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Regio

Bezoekdetails

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Lijst
Geldig vanaf

11406 VUMC

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

12-05-2015

13:00
VT dierproeven

RDNT1503 Handelingen werklocatie
01-01-2015

Handelingen op werklocatie

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Is er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting OZP^J 14-17; WP (UPC-werkprotocol+ SOP's+ lijst materiaal) onvoldoende informatief als geheel. Wel individuele

werkprotocollen voor de dieren in proef; geen overzicht mbt proefgroepen/ experimental design, wel per diernummer
behandeling te achterhalen. Format van WP is volgens opgave IvD onder revisie.

Vraag 3 Welke diersoort betreft het?
Antwoord 2
Toelichting SD.

Vraag 4 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 13 ft?
Antwoord NVT

Vraag 5 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 12)?
Antwoord Voldoet

Vraag 6 Hat voor handelingen?
Antwoord Operatie
Toelichting

Vraag 7 Bekwaamheid in handelingen?
Antwoord Voldoet

Vraag 8 Hygiëne behandelruimte?
Antwoord Voldoet

Vraag 9 Aseptiek handelingen dieren?
Antwoord Voldoet

Vraag 10 Voldoet anesthesie?
Antwoord Voldoet

Vraag 11 Pijnbestrijding?
Antwoord Voldoet

11406 VUMC RDNT1503 Handelingen werklocatie 12-mei-2015 Blz.



INSPECTIELUST (vervolg)

Vraag 12 Is het ongerief goed ingeschat?
Antwoord Voldoet

Vraag 13 Zorgvuldigheid euthanasie?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 14 Horden de handelingen aangetekend?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Incidenteel onvolledig OK verslag.Voldoet wel in algemene zin: OK verslag per ingreep met bijzonderheden en

aantekening pijnbestrijding ook op individuele dierkaart

Vraag 15 Hordt de Code of practice wel zijnsbewaking nageleefd?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Inconsequenties in OZP; kleine discrepanties tussen OZP en WP, WP onvolledig, enkele kleine tekortkomingen in OK

verslag. Voldoet wel in algemene zin.
Uitstekend: bij eventuele twijfel over de juistheid van intra-operatieve plaating van het device wordt dit vastgelegd.

Vraag 16 Andere code of practice van toepassing?
Antwoord Geen

Vraag 17 Hordt bovenstaande code juist toegepast?
Antwoord NVT

Vraag 18 Algemene indruk?
Antwoord Goed
Toelichting Zeer zorgvuldig werkende persoon. Bekwaamheid ver bovengemiddeld. Alles straalt zorg uit. Met uitzondering van

enkele kleine afwijkingen werd de chirurgie "state of the art" uitgevoerd.

Vraag 19 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Goed peri-operatieve zorg omvat ook aanbieden geweekt voer in de bak.

Experimenteel kabinet voor expositie aan hypoxie: foutieve meetapparatuur aangepast.
Nadere afspraak gemaakt voor inspectie dierproef conform OZP. En als voorbereiding daarop al documentatie die
binnen het|H aanwezig is, ingezien.
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens
Doe. 4

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

11406 VUMC

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

12-05-2015

13:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1503 Handelingen werklocatie
01-01-2015

Handelingen op werklocatie

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Is er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting OZP(J 14-17; WP ••-werkprotocol+ SOP's+ lijst materiaal) onvoldoende informatief als geheel. Wel individuele

werkprotocollen voor deTieren in proef; geen overzicht mbt proefgroepen/ experimental design, wel per diernummer
behandeling te achterhalen. Format van WP is volgens opgave IvD onder revisie.

Vraag 3 Welke diersoort betreft het?
Antwoord 2
Toelichting SD.

Vraag 4 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 13f )?
Antwoord NVT

Vraag 5 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 12)?
Antwoord Voldoet

Vraag 6 Wat voor handelingen?
Antwoord Operatie
Toelichting ~~

Vraag 7 Bekwaamheid in handelingen?
Antwoord Voldoet

Vraag 8 Hygiëne behandelruimte?
Antwoord Voldoet

Vraag 9 Aseptiek handelingen dieren?
Antwoord Voldoet

Vraag 10 Voldoet anesthesie?
Antwoord Voldoet

Vraag 11 Pijnbestrijding?
Antwoord Voldoet

11406 VUMC RDNT1503 Handelingen werklocatie 12-mei-2015 Blz. i



INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12 Is het ongerief goed ingeschat?
Antwoord Voldoet

Vraag 13 Zorgvuldigheid euthanasie?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 14 Horden de handelingen aangetekend?
Antwoord Gering* afwijking
Toelichting Incidenteel onvolledig OK verslag Voldoet wel in algemene zin: OK verslag per ingreep met bijzonderheden en

aantekening pijnbestrijding ook op individuele dierkaart

Vraag 15 Wordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Inconsequenties in OZP; kleine discrepanties tussen OZP en WP, WP onvolledig, enkele kleine tekortkomingen in OK

verslag. Voldoet wel in algemene zin.
Uitstekend: bij eventuele twijfel over de juistheid van intra-operatieve plaating van het device wordt dit vastgelegd.

Vraag 16 Andere code of practica van toepassing?
Antwoord Geen

Vraag 17 Hordt bovenstaande code juist toegepast?
Antwoord NVT

Vraag 18 Algemene indruk?
Antwoord Ooed
Toelichting Zeer zorgvuldig werkende persoon. Bekwaamheid ver bovengemiddeld. Alles straalt zorg uit. Met uitzondering van

enkele kleine afwijkingen werd de chirurgie "state of the art" uitgevoerd.

Vraag 19 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Goed pen-operatieve zorg omvat ook aanbieden geweekt voer in de bak.

Experimenteel kabinet voor expositie aan hypoxie: foutieve meetapparatuur aangepast.
Nadere afspraak gemaakt voor inspectie dierproef conform OZP. En als voorbereiding daarop al documentatie die
binnen hetHB aanwezig is, ingezien.
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