














INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 27 Wat is uw algemene indruk?
Antwoord Ernstige afwijking
Toelichting De VGH die de projectvergunning heeft en de VGH waar de proefaccommodatie onder valt z jn recentelijk beide

gewaarschuwd dat er sprake is van herhaalde overtredingen van soms ernstige aard. Vanwege het herhaalde karakter
wordt deze overtreding, hoewel deze slechts 1 muis betreft, daarom aangemerkt als ernstig, maar ook omdat er in dit
geval sprake is van nalatigheid van meerdere personen. Omdat de er al een traject loopt waarin n.a.v. de eerdere
bevindingen verbeterafspraken zijn gemaakt, wordt nu afgezien van een verdere maatregel. Wel is aan beide VGHs
gemeld dat zij nog niet bereikt hebben wat volgens de gemaakte afspraken noodzakel jk is. Begin 2020 zal hierover een
vervolggesprek plaatsvinden. Indien nogmaals een dergelijke overtreding wordt vastgesteld, kunnen wel verdere
maatregelen volgen.
Opvallend aan deze bevinding is dat twee personen, de onderzoeker en de analist, betrokken z jn bij de dierwegingen,
waarbij beiden moeten hebben gezien dat het dier mager was, en waarbij beiden het diergewicht hebben gezien en aan
elkaar hebben doorgegeven. En dit meerdere malen. Bovendien z jn er proefdierverzorgers die de dieren verschoond
hebben en dagelijks geobserveerd. De inspecteur haalde deze muis binnen een paar minuten eruit; dat mag ook
verwacht worden van proefdierverzorgers, die vervolgens de onderzoeker kunnen vragen naar het diergewicht en het
HEP-gewicht; beter nog: dit zou voor hen eenvoudig vindbaar moeten zijn, en daar zouden z j de onderzoeker op
moeten kunnen aanspreken. Dit voorkomt onnodig ongerief, slechte dierproeven, overtredingen en maatregelen vanuit
de NVWA.

Vraag 28 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Op voorhand heeft men al aangegeven dat oogontstekingen kunnen voorkomen. Deze worden behandeld met

chlooramfenicol. In hoeverre verstoort dit de proef, gegeven het feit dat dit middel verstoringen kan geven in de
aanmaak (en afbraak?) van bloedcellen? Hier aandacht voor gevraagd.
Het valt op dat de Excelfile onzorgvuldig wordt gebruikt. De IvD heeft inmiddels e.e.a. toegezegd.
-De diergewichten worden bijgehouden in een spreadsheet waarin duidelijk wordt aangegeven op welke datums welke
wegingen plaatsvinden.
-De gebruiker houdt zich aan dat schema en wordt gecorrigeerd door anderen als er wordt afgeweken.
-De medewerkers van de proefdierfaciliteit hebben inzage in deze gegevens en de gegevens zijn voorzien van
voldoende uitleg en aantekeningen om hen inzicht te geven in het gewichtsverloop.
-De spreadsheet geeft automatisch een teken als de dieren afvallen (en de weegfrequentie moet worden aangepast),
en een duidelijk signaal als het HEP is gepasseerd.
De IvD zou hier dan op kunnen toezien. Dit geldt voor beide betrokken VGHs.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 8 Is de herkomst van de proefdieren conform onderzoeksplan/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 9 Is het evt aanwezige werkprotocol conform ozp/projectvergunning?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Diverse afwijkingen elders beschreven.

Vraag 10 Is de behandeling conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 11 Is de verzorging conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 12 Is de huisvesting conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet
Toelichting De kooien voldoen aan de wettelijke eisen maar de ratten kunnen liggend eten uit de ruif (gezien t jdens inspectie), en

zich niet volledig oprichten. Voor dit soort proeven, zeker met zu ke grote dieren, zou men grotere kooien moeten
overwegen. 
Men huisvest de dieren 2 aan 2 conform PVG. In het WP staat wel een verwijzing naar een individuele huisvesting: “De
separate huisvesting…,” maar dit blijkt een copy-paste- of type-fout. 

Vraag 13 Klopt de artikel 12/13f functionaris in de praktijk?
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Is de aard van de ingreep conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting Een aantal behandelingen worden anders uitgevoerd dan aangegeven in de PVG:

- the control group will be fed a restricted diet. Men geeft aan dat men eerder vetzucht heeft geobserveerd, maar dat
was bij een andere rattenstam. B j de huidige stam is voederbeperking niet nodig. 
-In de PVG staat geen verw jzing naar een Glucose Tolerantietest die, mede door de daaraan voorafgaande
voeronthouding meer ongerief geeft dan een eenvoudige bloedafname. Het totale ongerief zal hiermee geen
categorie-grens overschrijden, maar had wel gemeld moeten worden. Zie vraag over wijzigingen.
- De ratten zullen meerdere keren 16 uur gevast worden zonder dat dit in de PVG staat. Dit is opnieuw een melding aan
de CCD die niet is gebeurd. Daarnaast gesproken over de proefdierkundige aspecten daarvan. De vraag is of 16u
vasten nodig is. Het is wel een veel gebru kte methode, maar vaak is dit ingegeven door het ’s middags wegnemen van
het voer en het ’s morgens doen van de bepaling, zonder dat de werkelijk noodzakel jke duur is beargumenteerd.
Gevraagd of 12u ook zou volstaan. Daarnaast gewezen op het feit dat men inderdaad het voer ’s middags wegneemt,
waardoor de ratten vasten in hun actieve periode. Daardoor wordt het vasten voor sommige dieren potentieel verlengd
met een aantal uren, omdat de dieren in de lichtperiode hun maag niet gevuld houden. Gevraagd om na te denken over
dit soort proefdierkundige aspecten. Zie advies aan eind rapport hierover.

Vraag 15 Is de frequentie van de ingreep conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 16 Is de duur van de ingrepen conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 17 Is de mate van ongerief conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 18 Is een methode ter vermijding van ongerief conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Afwijkend positief
Toelichting -All invasive procedures, blood sampling and imaging and will be performed under anaesthesia. Voor bloedafname is

dat met goede redenen niet gebeurd.
-After surgery analgesia will be given (usually buprenorphine). Hiervoor is uiteindel jk niet gekozen, omdat men meende
dat het ongerief van de pijnbestrijding groter zou zijn dan van de pijn aan de knie. Aangegeven dat Temgesic inderdaad
bijwerkingen heeft, maar dat die bij éénmalige toediening na 24u weg zullen z jn. Gevraagd of men eens wil overwegen
om toch NSAID’s te geven. Theoretisch zouden die de ontsteking kunnen vertragen, maar het is ook heel goed mogelijk
dat de dieren de gewrichten juist meer gaan belasten, waardoor een valide model ontstaat.

Vraag 19 Is eerder gebruik van het dier conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 20 Zijn de humane eindpunten toegepast conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Er zijn geen HEPs toegepast, maar er zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij de voorgenomen procedures.

-PVG zegt: At a weight loss of more than 15% in 3 days the animal will be euthanized; WP zegt 2 dagen. Men zal het
voor het dier meest gunstige moment gebruiken. Dit is wel weer een klein verschil tussen WP en PVG waaruit blijkt dat
het erg ingewikkeld is om te zorgen dat PVG en WP overeenkomen. De onderzoeker heeft de grootste rol hierin, maar
de VGH kan wellicht via automatisering zorgen dat de belangrijke aspecten makkel jk gekopieerd kunnen worden.
-In chronische experimenten, zoals deze, is het meestal niet nuttig om een HEP te formuleren o.b.v. gewichtsverlies in

Blz.RDHH1907 Dierproef 28-okt-2019 2

Doc



INSPECTIELIJST (vervolg)

een paar dagen. Beter is ene dier over een wat langere term jn te vergel jken met het verwachte gewicht. Als men door
een acute gebeurtenis gewichtsverlies verwacht binnen een paar dagen, moet men ook om de paar dagen gaan wegen.
Als men dat pas doet als een dier al ziek is of al afvalt, wordt een HEP onnodig vertraagd.
-Proefdierkundig: een gewichtsverlies van meer dan 15% is bij een rat van 600g extreem hoog, zelfs in 3 dagen. Dat
zou 30g per dag z jn; dat is bijna de gehele voeropname plus een groot deel van de wateropname. Dit is geen passend
HEP. 

Vraag 21 Is de bestemming van het dier na de proef conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 22 Wordt een levensloopdossier bijgehouden? (hond, kat of niet-menselijke primaat).

Antwoord NVT

Vraag 23 Hoe wordt omgegaan met wijzigingen in het ozp/projectvergunning/werkprotocol?
Antwoord Afwijkend negatief
Toelichting De Glucosetolerantietest, in week 24 is in afwijking van de PVG. De onderzoekers geven aan zich niet gerealiseerd te

hebben dat de PVG deze mate van detail bevatte, en de IvD geeft aan dat als een behandeling binnen een
vraagstelling past, zij er vanuit gaan dat deze handeling in de PVG staat. Deze w jziging is dus niet opgevallen tot de
inspectie. Hetzelfde geldt voor 16u vasten. Nu zal men een melding doen. Zie advies aan eind rapport.

Vraag 24 Worden de algemene voorwaarden die zijn gesteld in de projectvergunning nageleefd?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 25 Heeft de CCD specifieke voorwaarden en voorschriften aan de projectvergunning 
verbonden?

Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 26 (Indien vorige vraag met "Ja" beantwoord is) Worden specifieke voorwaarden en 
voorschriften ook opgevolgd?

Antwoord N.v.t.

Vraag 27 Wat is uw algemene indruk?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Gezien de hoeveelheid omissies zou ook gedacht kunnen worden aan een ernstiger afw jking, maar vanwege het feit

dat het ongerief niet ernstig afwijkt, is het oordeel ‘gering tot matige afw jking’.   
Het WP was voor de inspecteur niet op alle punten even duidelijk, maar desalniettemin was het mogelijk om diverse
fouten uit het WP te halen. Dit betreft zowel storende copy-paste-fouten, als afwijkingen t.o.v. de PVG en
proefdierkundige onvolkomenheden, waarb j ongerief voorkómen had kunnen worden (b jvoorbeeld: een beter
aangepaste vasten-periode).
Het is voor de inspecteur duidelijk dat het de onderzoekers ontbreekt aan bepaalde proefdierkundige kennis, maar
bovendien is vastgesteld op dat opvallende proefdierkundige tekortkomingen kunnen voortbestaan ook na toetsing door
de IvD en de proeffaciliteit, en zelfs in de PVG terecht kunnen komen. Aan de IvD en de onderzoekers geadviseerd om
te zorgen dat alle mogelijke proefdierkundige kennis wordt benut. Dit kan b jvoorbeeld door het bespreken van de
voorgenomen dierproeven met collega’s en deskundigen.  
Er mag ook een grotere rol verwacht worden van de IvD.
-Aan de IvD geadviseerd om van alle uitleesparameters waarvan de bepaling gepaard gaat met ongerief een
poweranalyse te vragen. Nu is dat alleen van de primaire parameter gebeurd, maar de secundaire parameters worden
nu zonder uitzicht op significantie bepaald, waarbij sprake is van ongerief (anesthesie, b jkomen), dat derhalve
voorkómen kan worden. 
-Aan IvD gevraagd om toe te zien op blinderen voor de aspecten waarvoor dit mogelijk en relevant is en dit (per aspect)
te laten beschrijven in het WP, en vast te leggen wanneer dat niet mogelijk is. De IvD kan bijvoorbeeld adviseren dat
blinderen beter achterwege kan worden gelaten als het blinderen gepaard gaat met ongerief (zoals het tijdelijk apart
huisvesten zonder voer), zonder dat de waarneming ernstig beïnvloed wordt door niet blinderen (bijvoorbeeld een
dierweging).
-Aan de IvD gevraagd om binnen de beide VGH’s te vragen om meer onderlinge correctie op proefdierkundige
aspecten, zoals randomiseren. De medewerkers van de proeffaciliteit geven aan een voorkeur te hebben voor een
plaatsing van de dierkooien in de stelling die past b j de indeling in proefgroepen en de volgorde van de handelingen
(bijvoorbeeld dierwegingen). Dat is strijdig met randomisatie; aangegeven dat dit ongewenst is. Gevraagd om de
proefdierverzorgers juist te laten adviseren om de proefdieren te randomiseren en bij tw jfel te verwijzen naar de IvD.
Ook collega’s en IvD-leden kunnen tijdens bezoeken aan de dierkamers w jzen op het belang van randomisatie. In dit
geval was het gebrek daaraan duidel jk zichtbaar door de gekleurde voeders.
-Onderzoekers dienen zich er van bewust te zijn dat z j moeten zorgen dat hun WP voldoet aan de PVG; zij hebben
zowel de grootste verantwoordelijkheid als de meeste kennis. Aan de IvD gevraagd om de beoordeling van WP’s zo in
te richten dat afwijkingen t.o.v. de PVG zo veel als mogel jk worden onderkend.
-Het blijkt dat de onderzoekers onvoldoende kennis hebben van diverse proefdierdeskundige aspecten, zoals het
uitbalanceren van voer en het onthouden van voer aan dieren met een t.o.v. de mens omgekeerd dag-nachtritme. Veel
van deze aspecten waren voor de inspecteur bij de lezing van het WP in het oog springend. Dat had ook het geval
moeten zijn voor de IvD. 
-Dit geldt in zekere mate ook voor de PVG. Zo was het op grond van de PVG mogel jk om 23x (al dan niet onder
anesthesie) bloed af te nemen uit de staartvene. Gevraagd om op dit soort aspecten te letten. 
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Vraag 28 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Bij navraag over de pijnbestrijding en andere aspecten blijkt dat men zich van diverse tekortkomingen bewust was,

maar dat de wijze van financiering, publiceren en beoordeling van de voortgang soms niet toestaat dat men alle
aspecten onderzoekt, ook al zijn deze in de ogen van de inspecteur essentieel voor het doen van een dierproef
waarvan het belang opweegt tegen het ongerief dat de dieren ondervinden. De Wet op de dierproeven vereist dat men
de proeven uitvoert conform de 3V’s; als daarvoor twijfel bestaat, mag men zeker van een publieke instelling
verwachten dat men een inspanning levert om te streven naar optimalisatie. Aan het hoofd van de IvD gevraagd om
deze aspecten onder de aandacht te brengen van beide VGH’s.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 Is de verzorging conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 12 Is de huisvesting conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 13 Klopt de artikel 12/13f functionaris in de praktijk?
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Is de aard van de ingreep conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 15 Is de frequentie van de ingreep conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 16 Is de duur van de ingrepen conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend

Vraag 17 Is de mate van ongerief conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend

Vraag 18 Is een methode ter vermijding van ongerief conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 19 Is eerder gebruik van het dier conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 20 Zijn de humane eindpunten toegepast conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 21 Is de bestemming van het dier na de proef conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 22 Wordt een levensloopdossier bijgehouden? (hond, kat of niet-menselijke primaat).

Antwoord NVT

Vraag 23 Hoe wordt omgegaan met wijzigingen in het ozp/projectvergunning/werkprotocol?
Antwoord Afwijkend negatief

Vraag 24 Worden de algemene voorwaarden die zijn gesteld in de projectvergunning nageleefd?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 25 Heeft de CCD specifieke voorwaarden en voorschriften aan de projectvergunning 
verbonden?

Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 26 (Indien vorige vraag met "Ja" beantwoord is) Worden specifieke voorwaarden en 
voorschriften ook opgevolgd?

Antwoord N.v.t.

Vraag 27 Wat is uw algemene indruk?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Ten aanzien van het werkprotocol (WP) heeft de NVWA 3 opmerkingen.

1)Voor de beide inspecteurs van de NVWA was het WP op meerdere punten onduidelijk. 
2)Daarnaast heeft de onderzoeker tijdens de adviesprocedure door de IvD een wijziging aangebracht in het WP zonder
dit te melden aan de IvD. De onderzoeker heeft dit gezien als een tekstuele verbetering, maar het gevolg was juist een
omschrijving die niet uitvoerbaar was (namelijk 24u anesthesie). In de veelheid van wijzigingen is dit door de IvD over
het hoofd gezien, geeft men aan.
3)Uit het WP bleek niet wat de argumentatie was voor 16u vasten in de donkerperiode.
4)De NVWA is van mening dat er voor de manier van vasten verf jning mogel jk is
Ad 1)Naar aanleiding van deze bevindingen neemt de IvD in overweging om ieder WP te laten lezen door een
betrokken biotechnicus van de proeffaciliteit. Dat zou de NVWA zeer toejuichen. Dit vereist namel jk dat de onderzoeker
alle voor de werkvloer relevante aspecten zo formuleert dat deze door alle betrokkenen begrepen worden.
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Zie ook ad 2).
Ad 2)De IvD geeft aan te gaan kijken naar haar eigen procedure en onderzoekers te verplichten w jzigingen altijd
herkenbaar te maken. De inspecteur geeft aan dat op termijn automatisering haast onverm jdelijk is.
Daarnaast heeft de inspecteur opgemerkt dat het opvallend is dat onduidelijkheden en deze aperte fouten niet worden
opgemerkt door de uitvoerenden. In dit geval komt dat doordat de onderzoeker zelf de hoofduitvoerder is, geeft men
aan, en dus zijn eigen WP niet per se raadpleegt. Toch vraagt de NVWA, mede op basis van 1), aandacht voor het
ontstaan van een parallel mondeling circuit waarbij de uitvoerenden niet het WP lezen, maar vertrouwen op de
mondelinge of een andere instructie van de onderzoeker. Daarmee gaat althans een vorm van borging verloren. 
Ad 3)De NVWA verzoekt om de argumentatie voor de relevant onderzoeksaspecten duidel jker te laten bl jken in het
WP, en in feite ook in de PVA, zodat de IvD, DEC en CCD de toegevoegde waarde ervan kunnen toetsen en afwegen
tegen de doelstelling, mede met het oog op de 3V’s. Deze argumentatie ontbrak ten aanzien van de aard en omvang
van het vasten. 
Ad 1) t/m 3), samenvattend
De IvD en de VGH worden opgeroepen om te zorgen dat het WP goed begrijpelijk en eenduidig is en alle aspecten
bevat om de IvD in staat te stellen tot een goed afgewogen advies ten aanzien van de 3V’s en de overeenkomst met de
PVG te komen. Vervolgens dient geborgd te worden dat de correcte, meest recente versie op de werkvloer komt en
daar dient als referentieprotocol voor alle betrokkenen. 
Ad 4)Ook na de toelichting door de onderzoeker blijft de NVWA b j de opvatting dat de onderzoeker geen bew js levert
voor de noodzaak van vasten in de donkerperiode. Ook ten aanzien van het 16 uur vasten worden geen
doorslaggevende bewijzen geleverd dat b jvoorbeeld 12 uur niet volstaat. Daarover zal overleg volgen.

Vraag 28 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Nee
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Vraag 11 Is de verzorging conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet
Toelichting

Vraag 12 Is de huisvesting conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet
Toelichting PVG zegt: “Mannetjes moeten alt jd met hun broertje gehuisvest blijven.” Bij de aangekochte (WT-)muizen is dat niet

mogelijk (daar worden meerdere nesten in één bak gehouden en beschouwd als “littermates”), maar men beschouwt
“littermates” van de leverancier als broertjes en zusjes. Men vraagt om aanlevering in groepen van niet meer dan 4
dieren, dan is de latere agressie beperkt. 
NB men huisvest alt jd in paren, hetgeen een verfijning is t.o.v. individuele huisvesting t jdens de krabmeting.

Vraag 13 Klopt de artikel 12/13f functionaris in de praktijk?
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Is de aard van de ingreep conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Afwijkend neutraal/onbekend
Toelichting Remmers of agonisten worden toegediend via gavage, i.p. of i.d. Het woord intradermaal komt niet voor in bijlage 1.

Men heeft dit inmiddels b j de CCD gemeld.

Vraag 15 Is de frequentie van de ingreep conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 16 Is de duur van de ingrepen conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 17 Is de mate van ongerief conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 18 Is een methode ter vermijding van ongerief conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting -Bij meer dan 15% gewichtsverlies t.o.v. wat? HEP is niet duidelijk omschreven. Men geeft aan dat dit is ten opzichte

van het maximale lichaamsgewicht. 
-Men geeft aan in de PVG: “Naast het aantal krabbewegingen kan ook de totale beweging goed worden gemeten en
kan worden gebruikt als een maat voor het welz jn van de muis.” Maar dit blijkt niet uit het WP. Men geeft aan dat een
dier al eerder stil zit dan dat het afvalt en dat men dat gebru kt als HEP. Gevraagd om dit soort zaken dan ook in het WP
te omschrijven.

Vraag 19 Is eerder gebruik van het dier conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 20 Zijn de humane eindpunten toegepast conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 21 Is de bestemming van het dier na de proef conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

Vraag 22 Wordt een levensloopdossier bijgehouden? (hond, kat of niet-menselijke primaat).

Antwoord NVT

Vraag 23 Hoe wordt omgegaan met wijzigingen in het ozp/projectvergunning/werkprotocol?
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 24 Worden de algemene voorwaarden die zijn gesteld in de projectvergunning nageleefd?
Antwoord Ja
Toelichting De PVG gaat uit van het gebru k van mannen en vrouwen. Men toont een lijst waaruit bl jkt dat deze in redelijk gelijke

aantallen gebru kt zijn.

Vraag 25 Heeft de CCD specifieke voorwaarden en voorschriften aan de projectvergunning 
verbonden?

Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 26 (Indien vorige vraag met "Ja" beantwoord is) Worden specifieke voorwaarden en 
voorschriften ook opgevolgd?

Antwoord N.v.t.
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Vraag 27 Wat is uw algemene indruk?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Op dit moment is het WP een verzameling van alle mogelijke behandelingen, zonder dat het verband er tussen voor

iedereen even duidelijk is. Dit is een strategie die er op gericht is om bureaucratie te voorkomen, maar daarbij worden
sommige doelstellingen soms uit het oog verloren. Men moet zorgen voor een redelijke responst jd door de IvD en
andere adviseurs/gremia, zodat onderzoekers de juiste mate van detail aangeven voor de proefdierverzorgers. Als een
proefdierverzorger door de samenvoeging van meerdere proeven niet uit het WP (Deel A) komt, zal het niet worden
gebru kt en ook dat is onnodige bureaucratie. Gevraagd om nog eens goed te k jken naar de rol
(verantwoordelijkheden) van de verschillende partijen (onderzoekers, proefdierverzorgers, IvD) en te kijken hoe de
onderlinge communicatie en vastlegging van bevindingen geoptimaliseerd kan worden.
Men kan b jvoorbeeld afspreken dat de proefdierverzorgers alleen Deel A van het WP hoeven te raadplegen, maar dan
moet Deel A voldoen aan de te stellen eisen. Dat wil o.a. zeggen dat (in combinatie met de handelingenl jst) voor ieder
individueel dier moet zijn na te gaan wat de behandelingen zijn die het dier heeft ondergaan en wanneer dat was.
Ten aanzien van dit WP is afgesproken dat men het WP spitst in drie hoofdstukken waardoor behandelingen die in één
deel niet voorkomen, ook niet in dat deel worden genoemd. 

Vraag 28 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Nee
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 Voeding
Antwoord Voldoet

Vraag 12 Water
Antwoord Voldoet

Vraag 13 CoP Welzijnsbewaking (OZP, WP, WDB, Kooilabels)
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting In het algemeen goed. Een kooi uitgekozen waarin vachtbijten voorkomt om te k jken of dit genoteerd was in het

WDB.Dat was niet het geval. Van diverse andere dieren getoond dat de geschiedenis wel uitgebreid is aangetekend.

Vraag 14 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 15 Levensloopdossier (indien hond, kat, niet-menselijke primaat)
Antwoord NVT

Vraag 16 Handelingen (transport, doden etc.)
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Gevraagd om aandacht voor het voorzichtig hanteren van kooien met dieren erin.

Vraag 17 Omgang met dieren
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 18 In het wild gevangen dieren
Antwoord NVT

Vraag 19 Algemene indruk:
Antwoord Voldoet

Vraag 20 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Nee
Toelichting Navraag gedaan naar een aangetroffen dierproef. PVG opgevraagd voor een dossier-vervolginspectie.
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