
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Doe. 54

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

veterinaire locatie
di erproe fvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

27-01-2012

09:45
VT dierproeven

Lijst

Geldig vanaf

RDNT1205 Inspectie regeling
huisvesting
01-01-2012

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2 Buitenverblijven:
Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Pluimvee wel op dichte vloer met bedding. Afwijking is half roostervloer varkens (praktijk conform).

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
Antwoord voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
Antwoord Voldoet

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord Voldoet
Toelichting Bezettingsgraad kippen wordt aangepast aan grootte.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
Antwoord NVT

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord Voldoet

Vraag 9 Xooiverrijking en nastmateriaal:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Bij pluimvee ontbreken zitstokken. Varkens hebben slechts beschikking over bijtketting.

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Voldoet

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Voldoet
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12
Antwoord

Kooilabeling:
Niet geconstateerd

Vraag 13
Antwoord

Drinkwater
Voldoet

( systemen ) :

Vraag 14 Opslag voeders en materialen:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Open voerwagens

Vraag 15
Antwoord

Temperatuur dierverblijven:
Voldoet

Vraag 16 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting te laag icm passende hoge temperatuur voor jong pluimvee.

Vraag 17 Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Onduidelijkheid mbt eisen minimale donkerperiode. Nu is gekozen voor 23 uur licht/dag bij aanvang van de opfok.

Reden voor deze lange periode is ondrsteuning van de zeer jonge dieren om water te kunnen vinden.
Niet beoordeeld aard van de verlichting (indien aanwezig TL hoogfrequent?).

Vraag 18 Ventilatie dierverblijven:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Op basis van te lage RV waarden pluimvee

Vraag 19 Sterke geluidaprikkela dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 20
Antwoord

Alarmsystemen dierverblijven:
Niet geconstateerd

Vraag 21
Antwoord

Transport proefdieren:
Niet geconstateerd

Vraag 22
Antwoord

Euthanasie proefdieren:
Niet geconstateerd

Vraag 23 Algemene indruk:
Antwoord Matig
Toelichting Verouderde faciliteit te gebruiken tot omstreeks mei 2012.

Infrastructurele verbeteringen in gebouwen niet realistisch wegens beperkte gebruiksduur (tot mei 2012).
Gezien structureel te geringe aandacht voor verrijkingsrnogelijkheden bij landbouwhuisdieren brief van bevindingen art
14. Periode tot betrekken nieuwbouw te gebruiken om te zoeken naar praktische en passende verrijking voorgehouden
diersoorten.

Vraag 24 Zijn «r nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Nader inspectiebezoek respiratie-/klimaatstallen.
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Doe. 1

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

10400 WAGENINGEN UNIVERSITEIT

WAGENINGEN

veterinair* locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetalls

Nederlandse Voedsel- «n Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielljst

06-03-2012

13:30
VT dierproeven

Lijst

Geldig vanaf

RDNT1205 Inspectie regeling
huisvesting
01-01-2012

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting nieuwbouwrealisatie voorHB vissen, katten en landbouwhuisdieren.

N.B. LDoor de hoge snelheidin de rondgang is zeker niet optimale resultaat bereikt! Het is daarom helaas als
fragmentarisch te beschouwen inspectie geworden.
N.B. 2.Bezoek is meer als informerend naar inspectie te beschouwen en zeker NIET als goedkeuring van de faciliteiten
door de inspectie!
N.B. 3. Algemene beoordelingscriteria: zie naast huidige Wod ook EU 2010-63 en 2007-526! Daarnaast zijn algemene
bouwkundige uitgangspunten genomen.
Aangezien geen dieren aanwezig waren is de uitgangswaarde niet geconstateers (dwz i.r.t. aanwezige proefdieren)

Vraag 2 Buitenverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Opvallend: benaderbaarheid van sloten/ klinken bij buitenverblijven katten: risicovol ivm ongeoorloofde handelingen van

buitenstaanders.

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting CAVE: De constructie van met name de landbouwhuisdierverblijven is opvallend mbt betreding van werkpaden etc.

Daarnaast lijkt de keuze van de mestafvoer voor deze diersoorten zodanig gekozen te zijn dat gebruik van bedding
materiaal niet goed mogelijk is. Dit is wellicht aanleiding voor sterke beperking van het aantal toegestane dierproeven
met landbouwhuisdieren en kan wellicht ook leiden tot sterke beperking van de vergunning Wod.

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting KnaagdierverblijvenBM||g^ :̂ Luchtdouche lijkt goed, routing is niet geheel helder en consequent. Barrière:

handenwasgelegenrieiadienTaanschone en vuile kant aanwezig te zijn, met voet-/ elleboog bediening. Overstapbank
aangeraden.
Aansluiting van vloerdelen en wanden is soms niet goed afgedicht waardoor beschadiging door optrekkend vocht op
korte termijn aannemelijk is.
Wasbakken zijn niet afgekit. Toilet op infectie unit is risicofactor. Gekozen is voor H2O2 desinfectie jSchedingswand
schoon -vuil ontbreekt in sommige delen (keuken)

Opvallend slecht is bijv. de aansluiting van de wanden in de kattenverblijven. Bij reiniging worden alle binnenverblijven
potentieel tegelijkertijd blootgesteld: hierdoor moeten katten bij reiniging van de binnenverblijven allemaal en dus ook
langdurig naar de buitenverblijven gedwongen worden.

Vraag 5 Groep»- of individuele huisvesting:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Opvallend: Nog steeds aanwezig individuele varkensboxen.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 6 Diersoort specifiek* huisvesting:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting De dieren dienen altijd te kunnen beschikken over geschikt beddingmateriaal en/of slaapgelegenheid, alsook, in het

geval van dieren in de voortplantingsfase, over geschikt nestmateriaal en/of -voorzieningen.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Roosterbodems voor varkens en runderen : gekozen voor met rubber afgedekte roostervloerdelen; onduidelijk is of de

dieren ook beschikking kunnen hebben over voldoende beddingmateriaal. Is dat niet mogelijk, dan komt naleving van de
wettelijke voorschriften ernstig in het geding en zullende dierproeven wellicht ernstig beperkt dienen te werden in aard
en aantal.

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Door keuze van mestafvoersysteem bij landbouwhuisdieren is de verstrekking van kooiverrijking en nestmateriaal naar

verwachting problematisch.

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 11
Antwoord

Toegestane ingrepen ter identificatie:
Niet geconstateerd

Vraag 12
Antwoord

Kooilabeling:
Niet geconstateerd

Vraag 13
Antwoord

Drinkwater ( systen
Niet geconstateerd

Vraag 14 Opslag voeders en materialen:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Knaagdierverblijven: koel en vriescel lijken goed geplaatst w.b. energiezuinigheid. Onduidelijk is of routing van

materialen meest logische is (posities vuil magazijn-uitgaskast- schoon magazijn.)

Vraag 15 Temparatuur dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Knaagdierverblijven: lijken goed beheerst en geregistreerd te worden in iedere dierkamer.

Overige verblijven?

Vraag 16 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Knaagdierverblijven: door de keuze van een nieuw systeem van bevochtiging op basis van osmose lijkt het aannemelijk

dat de wettelijk voorgeschreven RV in met name droge winterperiodes niet gerealiseerd kan worden.

Vraag 17 Lichtintensiteit dierverbli j ven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Knaagdierverblijven: licht is met computer dimbaar; werkverlichtingsstand aanwezig.

Roodlicht mogelijkheid bij knaagdlerverblijven en pluimvee?
TL verlichting pluimvee hoogfrequent?

Vraag 18 Ventilatie dierverbli jven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Knaagdierverblijven: In labruimtes lijkt door hooggeplaatste in- en uitstroomopening "kortsluiting" van luchtstroom

mogelijk. Zie ook opmerkingen RV
Pluimvee: klepsystemen zouden ook automatisch bediend moeten kunnen worden om klimaatbeheersing te
optimaliseren.

Vraag 19 Sterke geluidsprikkels dierverbli jven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Knaagdierveblijven: Metalen trap In toegangsroute probleem?

Vraag 20 Alarmsystemen dierverbli jven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 21
Antwoord

Transport proefdieren:
Niet geconstateerd
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 22 Euthanasie proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 23 Algenene indruk:
Antwoord Matig
Toelichting De nieuwe faciliteiten voldoen waarschijnlijk niet aangestelde eisen m.n. met betrekking tot

1-klimaatbeheersing voor knaagdieren wegens gekozen installatie voor bevochtiging.
2-beddinggebruik voor landbouwhuisdieren.
Geadviseerd wordt om dit in het kader van beperking van kostenstijging z.s.m. aan te passen. Niet aanpassen van de
faciliteiten aan de normen kan leiden tot intrekking/ beperking van de vergunning Wod en daarmee het beoogde doel
van onderwijs en onderzoek niet in de volle omvang bereiken.

Vraag 24 Zijn «r nog andere bevindingen?
Antwoord Nee

10400 WAGENINGEN UNIVERSITEIT RONT1205 Inspectie zegeling 06-mrt-2012 Blz. 3



INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

10401 WUR

WAGEMINGEN

veterinaire locatie
di erproefvergunni nghouder

Regio

Bezoekdatalls

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

06-04-2012

09:15
VT dierproeven

Lijst

Geldig vanaf

RDHT1205 Inspectie regeling
huisvesting
01-01-2012

Rgl. huisv. dvb / veiz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2 Buitenverblijven:
Antwoord HVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
Antwoord Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
Antwoord Voldoet

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord Voldoet

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems :
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord Voldoet
Toelichting voerverstrekking door onderzoekers en^^Jmedewerkers;^d^ heeft oog voor eigen verantwoordelijkheid en voor

verantwoordelijkheden van onderzoekers voor voerverstrekking in weekenddienst.

Vraag 9 Kooiverrijking en nestnateriaal:
Antwoord Voldoet
Toelichting Proefafhankelijk: muis met tunnel; kartonhuisjes+ matje, tissue als nestmateriaal in fok; huisje met loopwiel; HHi

ook tunnel met tissue (andere VGH

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Voldoet

10401 WUR RDNT1205 Inspectie regeling 06-apr-2012 Hz. l



INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 12
Antwoord Voldoet

Vraag 13 Drinkwater ( systemen ) ;
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Opslag voadars en materialen:
Antwoord Voldoet
Toelichting Spoelkeuken heeft geen duidelijk fysiek gescheiden vuil en schoon gedeelte.

Vraag 15 Temparatuur dierverblijven:
Antwoord Voldoat

Vraag 16 Relatieve vochtighaid dierverbli jveiï :
Antwoord Voldoet

Vraag 17 Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord Voldoet
Toelichting dag- nacht ritme, soms omgekeerd; werklicht; art 12 heeft oog voor plaatsing bakken tov lichtbron.

Vraag 18 Ventilatie diarvarbli j ven:
Antwoord Voldoet
Toelichting op basis van T, RV, afwezigheid van tocht en stank (wel duidelijk meer muizengeur bij verrijking met kartonhuisje voor

muizen.

Vraag 19 Sterk* geluidsprikkels diarvarbli jvan:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 20 Alarmsystemen diarvarbli j ven :
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 21 Transport proefdieren :
Antwoord Niat geconstateerd

Vraag 22 Euthanasie proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 23
Antwoord

Algemene indruk:
Voldoet

Toelichting Contentieus werkend in weekenddienstrooster.

Vraag 24
Antwoord

Zijn er nog andere bevindingen?
Ja

Toelichting Hanteren (ter voorbereiding voor orale gavage)^M| rat gaat goed met voldoende geduld.
Proef 2010.123 d enkel dier onder filtertop wegens besmetting in spf, meeste dieren NIET onder filtertop:
wetenschappelijke validiteit? Risico MKB?
•••••ĵ l dieren voor embryotransplantatie/ invriezen worden behandeld metBHHHÎ ^H maar ''Jk*we'
auldenjkouaere muizen m.i mogelijk zelf bewezen vruchtbaar.

10401 WUR RONT1205 Inspectie regeling 06-apr-2012 Hz. 2



INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Doe. 7

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

10401

veterinair* locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederland» Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

14-08-2012

12:30
VT dierproeven

Lijst

Geldig vanaf

RDNT1205 Inspectie regeling
huisvesting
01-01-2012

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee
Toelichting Wel bij art 14 bezoek aangekondigd maar niet welke afdeling/ onderdeel te bezoeken. Dit bezoek is beperkt tot het

nieuwe, •

Vraag 2 Buitenverblijven:
Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
Antwoord Voldoet

Vraag 5 Gr oeps- of individuele huisvesting:
Antwoord Oeringe afwijking
Toelichting betreft dierproeven van andere vergunninghouder waarvoor! Ifaciliteert mbt huisvesting en verzorging!

Voldoet NIET aan uitgangspunten: Wanneer dieren individueel worden gehuisvest dient dit te zijn vastgelegd in het
onderzoeksplan en door de DEC te zijn bekrachtigd en bijvoorbeeld in het werkprotocol. Indien dieren in voorraad met
goede argumenten individueel gehuisvest worden, dient dit in het logboek, kooilabeling of welzijnsdagboek vastgelegd
te zijn.

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord Voldoet

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord Voldoet
Toelichting muv individuele huisvesting muis^^^ |̂

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting 2012.035 C weinig / geen verrijkingsmateriaal.

In 10038 zitten dieren uit exp. 2012049e. Nestmateriaal is enkele grotere houtschilfers. Wegens proef zitten dieren in
voorraad ook al in beperkt "verrijkt" milieu. T in dierkamer 29.2-29.9C wegens proef.

10401 RDNT1205 Inspectie regeling 14-aug-2012 Blz.



INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting individuele huisvesting • I; Voldoet in algemene zin.

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Ni «t geconstateerd

Vraag 12 Kooi label ing:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Onduidelijk bij welke proef sommige dieren horen: label 2012.035e, werkboek in 10037 suggereert 2012039.b.

Vraag 13 Drinkwater ( systemen ) :
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Opslag voeders en materialen:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 15 Temparatuur dierverblijven:
Antwoord Voldoet
Toelichting Afwijkende T 29.2-29.9 wegens proef.

Vraag 16 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 17 Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord voldoet
Toelichting Geringe afwijking in verleden: dag-nachtritme was verstoord door continu licht aan. Daardoor diverse opmerking in

WZDB handmatige lichtbediening en tegenvallende fok 'mf^^f. Automaat voor 12-12 licht donker lijkt hersteld. Nu
licht ingesteld op intensiteit van 88% van 605 lux= 462. Opaterniveau duidelijk lager!

Vraag 18 Ventilatie dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 19 sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 20 Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Art 12 kan geen inzage geven in zgn PRIVA systeem mbt klimaatbeheersing.

Vraag 21 Transport proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 22 Euthanasie proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 23 Algemene indruk:
Antwoord Matig
Toelichting Aanloopfase problemen. Zeer beperkte bezetting van de faciliteiten.

Vraag 24 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Afspraak met onderzoeker ex art 9 Wod gemaakt ivm bijwonen handeling van lopende proef 2012049.C.

10401 RDNT1205 Inspectie regeling 14-aug-2012 Blz. 2



INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens
Doe. 42

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

10402 Wü

WAQBNINGEN

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

16-08-2012

VT dierproeven

Lijst

Geldig vanaf

RDNT1205 Inspectie regeling
huisvesting
01-01-2012

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting bij art 14. Tevens art 14 i.o. in kader van zijn opleiding meegenomen met instemming vergunninghouder (VGH).

Vraag 2 Buitenverblijven:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Berenhuisvesting buiten. Verbeterpunt, door VGH reeds geopperd: inslag van neerslag voorkomen door nadere

preventieve maatregelen. Voorst geen extreme weersinvloeden

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
Antwoord Matige afwijking
Toelichting gering tot matige afwijking: Vloer in varkensverblijven is nat, glad en vies. Reden: te weinig afschot van nieuwe vloer

(truffeMoer van Agromatic). Dient zo spoedig mogelijk verbeterd te worden dwz na beëindiging van lopende proeven en
voor begin volgende proeven. Varkens lijken ook voorzichtig/ stram te bewegen (N.B. OC bij varkens is
onderzoeksdoel). Controle stroefheid!
Verbetering constructie nodig: realistische termijn 1-2-2013; brief van bevindingen art 14.

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Varkens: vies door onvoldoende afschot vaste vloerdeel; tenderfoot tamelijk vol met mest gelopen.

Entree: hygiëne sluis met wisseling kleding en schoeisel. Geen overstapbank. Geen indicatie van verplichting handen
wassen gezien (advies minimaal Eng-Ned).
Varkens: Dieren afkomstig van SPF bedrijf worden hier gehuisvest onder enig aanvullende maatregelen als wisselen
kleding / schoeisel maar ook hier geen overstapbank

Vraag 5 Qroepa- of individuele huisvesting:
Antwoord Voldoet
Toelichting Individuele huisvesting zou beperkt zijn tot meetopstelling in proef bij kalveren die regulier in duo gehuisvest zijn op

roostervloer. Dit hoeft echter niet als individuele huisvesting gezien te worden bij korte meetperiode.

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord Voldoet
Toelichting opp. /varken voldoet net aan EU 2007-526.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord Matige afwijking
Toelichting geringe tot matige afwijking: Varkens in OC proef worden volgens werkprotocol pas vanaf 2e dag kreupelheid

behandeld. Afwijkend van onderzoeksplan en mi. Strijdig met art 13 Wod.

10402 WU RDNT12Q5 Inspectie regeling lS-aug-2012 Blz. l



INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9 Kooi verrijking en Restmateriaal:
Antwoord Voldoet
Toelichting Aandacht voor tenepikken bij hoge zitstok!

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 11
Antwoord

Toegestane ingrepen ter identificatie:
Niet geconstateerd

Vraag 12
Antwoord

Kooilabeling:
Niet geconstateerd

Vraag 13
Antwoord

Drinkwater ( systemen );
Voldoet

Vraag 14 Opslag voeders en materialen:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Open voerbak in gang

Vraag 15 Tenparatuur dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 16 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 17 Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 18 Ventilatie dierverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 19 Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 20 Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 21 Transport proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 22 Euthanasie proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 23 Algemene indruk:
Antwoord Matig __̂ ^̂ ^̂ _̂̂ ^̂ _̂̂ _̂̂ _̂ ^̂ ^̂ _̂ _̂
Toelichting 1e bezoek sanjjj^^fjff^^^fjllffj^^fjffjf Enekei infrastucturele verbeteringen wenselijk.

Vraag 24 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Duidelijk verbeterd tov verledenimeer aandacht voor mogelijkheden groepshuisvesting en verrijking dan in verleden.
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INSRECTIELIJST

Bedrijfsgegevens
Doe. 33

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

10402 WU

WAGENINGEH

veterinaire loc»ti*
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetalls

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectialijst

09-10-2012

12:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1201 Dierproeven reden
01-01-2012

Dierproeven

Vraag 1
Antwoord
Toelichting

Vraag 2
Antwoord
Toelichting

I* het inspectiabezoek aangekondigd?
Ja
Wegens noodzakelijk overleg met en uitleg door art 14 ivm brief van bevindingen nav inspectie op 16-08-2012 en de
voorgestelde verbeteringen.

Wat im de reden van deze inspectie?
Voorlichting
In de brief van bevindingen aan proefdierdeskundige ex art 14 Wod nav de inspectie van 16-08-2012 is melding
gemaakt van noodzakelijke verbeteringen wegens bevuiling van de varkens. Herinspectie termijn is in eerste instantie
gemeld voor periode vanaf 01-02-2013.
De door de vergunninghouder voorgestelde aanpassingen van de vloer zijn volgens opgave van de art 14 functionaris
kostbaar.
De Vergunninghouder heeft voorgesteld (op tekening gezien) afschot van de vaste vloeren te verhogen van 1 % naar
2.78% (5cm op lengte van 180). Dit is dichter in de buurt van het advies conform het handboek voor de varkenshouderij.
Daarin worden afschotpercentages vermeld van 3-4 % voor zeugen en 5% (icm strooisel) tot 7% voor mestvarkens.
Advies van de NVWA als toezichthouder ex art 20 Wod is om de veranderingen door te voeren na testfase waarin eerst
een deel van de vloeren in de faciliteit worden aangepast. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de eventuele nadelige
gevolgen van de vloeraanpassingen te onderzoeken en nadere maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen weer
op te heffen. Gedacht wordt aan
1-de ventilatie;
2-de hygiënische maatregelen bij een hogere stalvloer om spreiding van eventueel gecontamineerd materiaal te
beperken (bijv afvoer van schoonmaakwater);
3-problemen met de toegang tot de voergang voor de voerkar.
De NVWA heeft toegezegd de termijn van de herinspectie aan te passen om de vergunninghouder in de gelegenheid te
stellen eerst een testfase uit te voeren en bij gebleken geschiktheid van alle noodzakelijke aanpassingen, de overige
aanpassingen uit te voeren.
Dat impliceert echter dat totdat de huisvesting voldoet aan de gestelde eisen er geen nieuwe dierproeven gestart mogen
worden, met uitzondering van de testfase in een klein deel van de unit. In alle andere gevallen waarbij sprake is van
vergelijkbare bevuiling van de varkens als vastgesteld bij de inspectie op 16-08-2012 zal de NVWA handhavend
optreden
Naast de eventuele veranderingen in afschot dient nadere aandacht besteed te worden aan de aansluiting van de
rooster op de vast vloer: daar is een scherpe rand waaraan dieren zich kunnen verwonden en die anderszins afbreuk
kan doen aan de gezondheid van de dieren.
Daarnaast heeft de art 14 fucntionaris gemeld dat het drinkwaterdebiet tamelijk gering is. Hierdoor kunnen de
huisvesting en verzorging van de dieren mogelijk niet kunnen voldoen aan de eis mbt de ad libitum waterverstekking bij
maximale toegestane (op basis van beschikbaar oppervlakte) bezetting van de faciliteit.
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Doe. 34

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

10402 WUR

WAGENINGEN

veterinair* locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bazoekdetails

Nederlandse Voedsel- «n Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspecttelijst

11-10-2012

13:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RONT1203 Handelingen werklocatie
01-01-2012

Handelingen op werklocatle

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Ia er een Kerkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Gewijzigde versie d. van OZP ontbreekt, wel versie c aanwezig.

Vraag 3 Welke diersoort betreft het?
Antwoord l

Vraag 4 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 12)?
Antwoord voldoet

Vraag S Wat voor handelingen?
Antwoord Bloedafname
Toelichting en orale gavage ikv orale glucose tolerantietest.

Vraag 6 Bekwaamheid in handelingen?
Antwoord Voldoet
Toelichting Handelingen worden uitgevoerd door ex^g Wod bevoegde van|

Vraag 7 Hygiëne behandelruimte?
Antwoord voldoet

Vraag 8 Aaeptiek handelingen dieren?
Antwoord NVT

Vraag 9 Voldoet ane«the*ie?
Antwoord NVT

Vraag 10 Pi jnbestri jding?
Antwoord MVT

Vraag 11 I» het ongerief goed ingeschat?
Antwoord Voldoet
Toelichting Inschatting als matig voor alle proefgroepen. Hier alleen groep C beoordeeld.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12 Zorgvuldigheid euthanasie?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 13 Worden d* handelingen aangetekend?
Antwoord Voldoet
Toelichting Zelfs exacte tijdstip van handeling (zinvol gezien aard van de proef).

Vraag 14 woedt d* Code of practica welzijnsbewaking nageleefd?
Antwoord Voldoet

Vraag 15 Andere code of practica van toepassing?
Antwoord Bloedafname

Vraag 16
Antwoord

Wordt bovenstaande code juist toegepast?
Voldoet

Toelichting Er wordt slechts een minimale hoeveelheid (kleine druppel) bloed via staartpunt afgenomen.

Vraag 17
Antwoord

Algenene indruk?
Goed

Toelichting Uitstekende biotechnische handelingen door medewerkster^^

Vraag 18 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting OZP helder; documentatie in WP en WZDB helden registratie voorstel incorrect mbt code kolom 13: moet zijn 1 ipv

voorgestelde 2.
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Doe. 24

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

10402 WUR

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

06-12-2012

07:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1203 Handelingen werklocatie
01-01-2012

Handelingen op werklocatie

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord J»
Toelichting wegens mislopen handeling op 22-11-2012

Vraag 2 I» er een werkprotoeol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting 2012057.c;eerder geconstateerd zeer uitgebreide WP's voor de diverse handelingen.

Vraag 3 Welke diersoort betreft bet?
Antwoord 45
Toelichting vleeskalveren in commerciële houderij. Daarnaast gebruik metabolisme-opstelling.

Vraag 4 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 12)7
Antwoord Voldoet
Toelichting ^JJ^ f̂̂ ^ ;̂ art 9 bevoegde en ervaren in uitvoeren ingreep.

Vraag 5 Wat voor handelingen?
Antwoord Operatie
Toelichting Bilateraal canulatie venajugularis i.c.m. bevestigen tuig voor verzamelen mestmonsters in metabole opstelling.

Vraag 6 Bekwaamheid in handelingen?
Antwoord Voldoet

Vraag 7 Hygiëne behandelruimte?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Op stal in metabolisme kooi. Gezien huisvesting op commerciële houderij beste oplossing gezien dierenwelzijn.

Vraag 8 Aseptiek handelingen dieren?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Operatie-oppervlak wordt goed gereinigd met water en zeep, voldoende ruim natgeschoren, gedroogd met schoon

papier van binnen naar buiten bewegend) en gedesinfecteerd. Bij ingreep worden steriele handschoenen gedragen (elk
dier nieuw paar handschoenen, geen desinfectie handen/ onderarmen). Door wijze van hanteren instrumentarium icm
fixeren van dier door helpende art 12 wordt steriliteit met regelmaat doorbroken.

Vraag 9 Voldoet anesthesie?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Lidocaine spray op de huid is onvoldoende pijnstilling voor ingreep. Dieren reageren op inbrengen naald, geleidedraad

en hechtingen (fixatie canules).

Vraag 10 Pijnbestrijdingï
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Nu wordt geen pijnbestrijding toegepast. Locaal anaesthesie is onvoldoende.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 TB het ongerief goed ingeschat?
Antwoord voldoet
Toelichting Matig.

Vraag 12 Zorgvuldigheid euthanasie?
Antwoord NVT

Vraag 13
Antwoord

Horden de handelingen aangetekend?
Niet geconstateerd

Vraag 14 Hordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Miste observatie s.c. oedeem in kossum (vorige keer bij alle dieren geconstateerd direct na de ingreep) Oorzaak niet

geheel duidelijk: ingreep icm tuigje?

Vraag 15 Andere code of practice van toepassing?
Antwoord Geen

Vraag 16
Antwoord

Hordt bovenstaande code juist toegepast?
NVT

Vraag 17 Algemene indruk?
Antwoord Ooed
Toelichting Zorgvuldig en goed samenwerkende groep met duidelijke werkprotocollen.

Vraag 18 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Huisvesting: minimum T onder 10 C (range 7,3-11-4) max range 10,6 14,3C). Geen indicatie welzijnsproblemen (op

basis van welzijnsdagboek en thermoneutrale zone). Wel mogelijk invloed op metabolisme/ voeropname
(wetenschappelijke impact echter moeilijk in te schatten).Gladde vloer wordt grotendeels afgedekt met rubbermatten.
Verbeterpunten handeling:
-Scheren: wellicht beter met tondeuse (ivm huidprikkeling bij natscheren).
-Aseptiek eenvoudig te verbeteren met iets meer attentie voor oorbewegingen van dier (functie helper) en
huiddesinfectie onderarmen en handen en positie handen en vasthouden hechtdraad door persoon die biotechniek
uitvoert.
-Elk dier nieuwe hechtdraad gebruiken.
-Gezien stugheid van de huid ook raadzaam op zeer kleine huidsnede te maken om inbrengen canules te
vereenvoudigen.
-Locaalanaesthesie met lidocaine spray blijkt niet effectief genoeg. Wellicht te overwegen lokaal anaesthesie middels
injectie s.c. indien met langwerkend lokaalanaestheticum is additionele postoperatieve pijnbestrijding ws niet nodig, met
kortwerkend lokaal anaestheticum is additionele toediening NSAID (eenvoudigst i.v. via canule) wellicht te overwegen.
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