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wroetmedium te gebruiken!
W.b. de wettelijke normen: hokoppervlakte van 2.44m2 is toegestaan voor varkens met  BW t/m 50 kg. Dat is het meest
eenvoudig te interpreteren aspect in de regelgeving…Formeel mogen er zelfs 3 varkens met BW max. 50kg in dit hok
met opp 2.44 m2…
Of de ligplaat werkt w.b. ligcomfort: wellicht is het mogelijk één of wellicht beter meerdere ligplaten  in een varkenshok
neer te leggen en te inventariseren of ze er daadwerkelijk op gaan liggen (“preferentie onderzoek”).
De ligplaat moet groot genoeg zijn om één dier er goed op te laten liggen (het hok is namelijk bedoeld voor individuele
huisvesting: infectieproeven ?!) . Maar de exacte plaatsing van de ligplaat in het hok heeft ook zeer grote invloed op het
daadwerkelijk gebru k van de ruimte door het individuele varken.
Advies: het prototype op kleine schaal te testen en dan besluiten of dit prototype voldoet. 

Ter overweging @ IvD t.a.v. gebruik van het prototype hok: wat schat men in t.a.v. ongerief en aantallen te gebruiken
dieren als er sprake zou zijn van duo-huisvesting? En zou duo-huisvesting ook uit oogpunt van wetenschappel jke
validiteit acceptabel of mogel jk beter kunnen z jn? Bij gebruik van dit (prototype -)hok blijft echter max toelaatbaar BW
50 kg. De grootte van de ligplaat zou met 1.10 m2 ook voldoende moeten z jn voor max.3 varkens met BW < 50 kg.
Vraag is natuurlijk ook of de ligplaat in dit prototype ook in de praktijk voldoet als er geen sprake is van individuele
huisvesting.

Tevens besproken; IvD (AWB): eerder geconstateerd wel herkenbaar als entiteit, maar blijkbaar zijn leden nog niet
expliciet aangewezen; maar ze dienen wel alle medewerking te krijgen gelet op art 9 Dpb 2014.
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Vraag 7 Ventilatie en temperatuur
Antwoord Voldoet
Toelichting t.a.v. actuele T en voldoende differentiatie op basis van leeftijd (<1week 30C; daarna 28C en geleidelijke afbouw 4

weken 25 C en ong. 8 weken 21 C) en geringe ingestelde marge van ± 2C. Geen tocht waargenomen. Niet
geconstateerd tav dagelijkse registratie.

Vraag 8 Verlichting (omgevingsfactoren en de regulering daarvan):
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Niet geconstateerd op de werkvloer. 

Aandachtspunt: In studyprotocol S16400-008 wordt gemeld dat er na spenen één dag 24 u verlichting toegepast wordt;
doel hiervan is volgens opgave het voor de dieren makkel jker maken om voldoende water en voer op te nemen in
nieuwe omgeving. Dit is wel strijdig met algemeen uitgangspunt van toepassing van circadiaan  ritme in licht. Dit mede
gezien het besluit houders van dieren dat stelt:
“Een ruimte waarin een dier wordt gehouden, wordt voldoende verlicht en verduisterd om aan de ethologische en
fysiologische behoeften van het dier te voldoen. “
En 
“Onverminderd artikel 1.8, eerste lid, wordt een dier niet permanent in het duister of in kunstlicht gehouden zonder dat
dit voor een passende periode wordt uitgeschakeld en is, indien het besch kbare natuurl jke licht niet voldoende is voor
de ethologische en fysiologische behoeften van het dier, in de ruimte waarin het dier wordt gehouden gesch kt kunstlicht
aanwezig.”
Na de eerste dag post weaning licht van 6-22u. Dat betekent m.i. dan een aaneengesloten periode van 40 uur
licht…aanvullende vraag aan IvD: is er dan sprake van 40 uur licht met “daglicht intensiteit” ?
Navraag gedaan bij NVWA-afdeling die zicht specifiek bezig houdt met toezicht over hun huidige interpretatie van
“voldoende verduisterd “ en “passende periode”. Antwoord:In het toezicht op reguliere varkens houderij is niet bekend of
een aaneengesloten periode van 40 uur licht na spenen gebruikelijk is.

Samengevat: In studyprotocol S16400-008 wordt gemeld dat er na spenen één dag 24 u verlichting toegepast wordt ;
doel hiervan is volgens opgave het voor de dieren makkelijker maken om voldoende water en voer op te nemen in
nieuwe omgeving. Dit is wel strijdig met algemeen uitgangspunt van toepassing van circadiaan  ritme in licht.

Vraag 9 Geluid (omgevingsfactoren en de regulering daarvan):
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 10 Ethologie en fysiologie (kooiverrijking/groepshuisvesting)
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Gewezen op NVWA brede aandacht voor onderbouwing noodzaak van staart couperen bij gehouden varkens, ook

zijnde niet proefdieren. standaardprocedure op de SRF is wel couperen van staart, maar niet castratie. Geen
manipuleerbare bedding wegens “praktijkconforme omstandigheden.” Zie ;:”alle varkens dienen te allen tijde te kunnen
besch kken over voldoende materiaal om te onderzoeken en te manipuleren, met inbegrip van de mogel jkheid om te
wroeten, wil men het risico van gedragsstoornissen beperken.” Conformiteit met  “praktijkconforme omstandigheden.”
lijkt dan in eerste instantie problematisch, maar ook de prakt jk verandert en ook de NVWA is t.a.v. toezicht op
praktijkconforme omstandigheden in de varkenshouder j intensief bezig met controle op het aanbieden van voldoende
en goed “afleidingsmateriaal”. Dit afleidingsmateriaal dient op zijn minst te zijn: “eetbaar, kauwbaar, wroetbaar en
afbreekbaar”… en ook op passende hoogte aangeboden te worden. Het aanbieden van goed en voldoende
afleidingsmateriaal ziet de  NVWA naast een goed stalklimaat en goede voeding als belangr jke pijler om de noodzaak
van het couperen van staarten ter voorkoming van staartb jten, weg te nemen. 
Voldoet t.a.v. groepshuisvesting, deels dichte vloer (i.e. met mat afgedekte roosters) en verstrekking van enige
verrijkingsmaterialen (bijtketting met kunststofring en bal op ongeveer 10 cm hoge standaard boven vloer.

SAMENGEVAT: Voldoet t.a.v. groepshuisvesting, deels dichte vloer (i.e. met mat afgedekte roosters) en verstrekking
van enige verrijkingsmaterialen (b jtketting met kunststofring en bal op ongeveer 10 cm hoge standaard boven vloer.

Vraag 11 Voeding
Antwoord Voldoet
Toelichting Ad lib voer, meting individuele voeropname te meten door gebru k van voerstations in proeven.

Vraag 12 Water
Antwoord Voldoet
Toelichting Drinknippels met opvangbak.

Vraag 13 CoP Welzijnsbewaking (OZP, WP, WDB, Kooilabels)
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting niet voldoende informatie in studyprotocol t.a.v. euthanasieprocedure Voldoet t.a.v. herleidbare link studyprotocol met

CCD projectvergunning en gebruik van digitaal welzijnsdagboek (TRIS).

Vraag 14 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord NVT
Toelichting gezien diersoort varken. Praktijk oormerk en extra oormerk met ID chip voor gebru k voerstations.

Vraag 15 Levensloopdossier (indien hond, kat, niet-menselijke primaat)
Antwoord NVT
Toelichting gezien diersoort varken.

Vraag 16 Handelingen (transport, doden etc.)
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Wel nagevraagd t.a.v. euthanasie procedure. Nader advies gegeven: t.a.v. 

-uitvoering sectie en euthanasie: niet in dezelfde ruimte wegens bloedgeur en 
-uitvoering euthanasie-procedure. Zie ook inspectie 28-01-2016: toen al geconstateerd dat sedatie vooraf aan
intracardiale toediening van overdosis pentobarbital ook voor varkens < 20kg goede bijdrage is aan dierenwelz jn.
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Vraag 11 Is het ongerief goed ingeschat?
Antwoord Voldoet

Vraag 12 Zorgvuldigheid euthanasie?
Antwoord NVT

Vraag 13 Worden de handelingen aangetekend?
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Wordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd?
Antwoord Voldoet

Vraag 15 Andere code of practice van toepassing?
Antwoord Bloedafname

Vraag 16 Wordt bovenstaande code juist toegepast?
Antwoord Voldoet

Vraag 17 Algemene indruk?
Antwoord Voldoet

Vraag 18 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Nee
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Vraag 11 Voeding
Antwoord Voldoet

Vraag 12 Water
Antwoord Voldoet

Vraag 13 CoP Welzijnsbewaking (OZP, WP, WDB, Kooilabels)
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Voldoet

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

Vraag 16 Handelingen (transport, doden etc.)
Antwoord Voldoet

Vraag 17 Omgang met dieren
Antwoord Voldoet

Vraag 18 In het wild gevangen dieren
Antwoord NVT

Vraag 19 Algemene indruk:
Antwoord Voldoet

Vraag 20 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Nee
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Vraag 11 Is de verzorging conform ozp/werkprotocol?
Antwoord Voldoet

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 Afwijkend positief

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 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 NVT

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 NVT

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

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

Antwoord Nee

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 Voldoet
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Vraag 28 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Nee
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Vraag 8 Verlichting (omgevingsfactoren en de regulering daarvan):
Antwoord Voldoet
Toelichting t.a.v. MPS en MIS. Opmerking gemaakt t.a.v. toekomstige plannen huisvesting pluimvee in de faciliteit: dit vereist m.i.

aandacht t.a.v. met name aard verlichting (HF voor pluimvee). Niet geconstateerd t.a.v. andere ruimtes.

Vraag 9 Geluid (omgevingsfactoren en de regulering daarvan):
Antwoord Voldoet

Vraag 10 Ethologie en fysiologie (kooiverrijking/groepshuisvesting)
Antwoord Voldoet
Toelichting Voldoet in algemene zin; 

Kalveren: individueel gehuisvest: proefgebonden jonge kalveren met in protocol aangegeven differentiatie wel/ geen 
nose-to-nose contact. Passende verrijking op gebied van gevarieerd voer en zuigspeen (die volgens opgave gebruikt
wordt m.n. na de melkvoeding; speenemmer bl jkt niet in gebruik).
Pony’s en ooien in groepen.
Geringe afwijking: Suffolk ram in COS ook individueel gehuisvest, maar zonder contact met soortgenoot; advies
gegeven om te bezien of die ram te plaatsen is in ruimte met Swifter-rammen. (aldaar duo jonge rammen en individueel
oudere ram met voldoende zicht- en gehoorcontact). Attentie voor evt verstorende “arrousel” en voorkomen dat
agonistisch gedrag tot daadwerkelijk fysiek gevecht leidt.

Vraag 11 Voeding
Antwoord Voldoet
Toelichting Dieren in goede conditie. Kalveren met als basis melk (/ colostrum > 72 uur ivm Rota-besmetting), ruwvoer (hooi en

muesli/brok), water 
Pony’s en schapen voldoende ruwvoer (hooi lucerne) en liksteen en brok.

Vraag 12 Water
Antwoord Voldoet
Toelichting Aandachtspunt: drinkbakken ooien in voorraad; deze worden volgens opgave wel dagelijks schoongehouden. Ruwvoer

in de drinkbakken ziet er ook als vers uit.

Vraag 13 CoP Welzijnsbewaking (OZP, WP, WDB, Kooilabels)
Antwoord Voldoet
Toelichting Voldoet in algemene zin. WZDB. zeer overzichtel jk met gele sta kaart en individuele dierkaart. Bij proeven goede

inzage in uit te voeren handelingen en controles.
Geringe afwijking: in MPS 9 enige verwarring over welke proef want de nummering van documenten was niet eenduidig. 

Vraag 14 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Pony’s volgens opgave gechipt, oormerk kalveren en schapen conform I& R.

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

Vraag 16 Handelingen (transport, doden etc.)
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 17 Omgang met dieren
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting dieren vertonen wel allemaal snel de neiging om contact te zoeken. Geen aanwijzingen voor problemen.

Vraag 18 In het wild gevangen dieren
Antwoord NVT

Vraag 19 Algemene indruk:
Antwoord Voldoet
Toelichting Proefdieren, omstandigheden en documentatie zien er goed uit. Enkele kleinere aandachtspunten.

Vraag 20 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Zie separate lijst “dierproef reden”.
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 15-06-2020
Nummer controleur
Begintijd 16:00
Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDHH2001 Dierproeven reden (DP20108)
Geldig vanaf 01-01-2020

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Andere reden
Toelichting De VGH meldt de NVWA dat er door een fout bij het seksen per ongeluk dieren zijn geboren zonder dat men een

fokvergunning heeft.
Naar aanleiding van die melding z jn drie aspecten te onderscheiden die ook telefonisch met de melder zijn besproken.
Onderstaande is ook per mail verstuurd.

1)Een fout bij het seksen van dieren. Er bestaan voor het seksen van C57BL6-muizen goede instructies met
afbeeldingen, maar ook bij ervaren mensen komt het zo nu en dan voor. Een incident is geen overtreding op zich.
2)Het fokken zonder fokvergunning. Door deze fout hebben dieren gepaard en geworpen, terwijl u geen fokvergunning
hebt. Dat is wel verboden. Maar het is ons duidelijk dat er geen sprake was van opzet. In het verlengde van
bovenstaande zien w j dit dan ook als een geringe overtreding.
Bovendien beschouwen wij dit vooral als een administratieve overtreding; door uw vergunning ex artikel 2 en 6 WOD
voldoet u ook aan alle eisen voor een fokvergunning. Als u hem had aangevraagd, zou u hem hebben gekregen.
3)Het kopen van drachtige dieren. In uw melding geeft u aan dat u drachtige muizen koopt om de jongen te gebruiken in
experimenten. Of deze jongen nu gebruikt worden vóór of ná het spenen, ze worden door de proefbehandeling
‘proefdieren’ en dienen ook als zodanig geregistreerd te worden. De dieren worden bij u geboren, en dus is het niet
logisch om dit te zien als een fok die elders heeft plaatsgevonden (en die daar dan ook geregistreerd zou moet worden).
In feite is de geboorte van het dier het belangrijkste kenmerk van de fok; ook hier is dus sprake van fok. Ons advies aan
u is daarom dat u snel een fokvergunning aanvraagt. Ook hiervoor geldt dat u al aan de eisen voldoet. Ook dit zullen w j
daarom  zien als een administratieve vergissing.

Blz. RDHH2001 Dierproeven reden (DP20108) 15-jun-2020 1

Doc





INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Ethologie en fysiologie (kooiverrijking/groepshuisvesting)
Antwoord Voldoet
Toelichting Groepshuisvesting. Kooiverrijking middels rotatieschema; prima! Geadviseerd om b j verschonen en behandelen (OK)

van verschillende diersoorten tussentijds van jas te wisselen.

Vraag 11 Voeding
Antwoord Voldoet
Toelichting Worden dieren aangevoerd met ander dan SDS-voer, dan advies wennen en geleidel jke overgang.

Men geeft aan verklikkerdieren te houden op 70% van Ad l b. Aangegeven dat dit een (te) grote beperking is. Er
bestaan voeders voor vervettende dieren, waarbij de dieren meer dan de nu gegeven 70% kunnen eten (dat is
gunstiger ivm verveling), en waarb j de nutriënten daarop zijn afgestemd. Overigens is ruim aanwezige (rotatie)
kooiverr jking ook goed tegen verveling.

Vraag 12 Water
Antwoord Voldoet

Vraag 13 CoP Welzijnsbewaking (OZP, WP, WDB, Kooilabels)
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting WDB bestaat uit combinatie van diverse formulieren, waaronder tell jsten. De reden voor afvoer van dieren is alleen op

te maken uit combinatie van lijsten; gevraagd om dit beter inzichtel jk te maken. De dagelijkse controle van de dieren is
niet goed herkenbaar. Gevraagd om met ‘GB’ aan te geven dat men de dieren gezien heeft en geen afwijkingen heeft
geconstateerd (op basis van te controleren kenmerken).

Vraag 14 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Voldoet

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

Vraag 16 Handelingen (transport, doden etc.)
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Positieve indruk van bekwaamheid t.a.v. de chirurgische ingrepen. Geen ingreep bijgewoond; alleen gevraagd hoe men

het deed en hoe lang een virusinjectie in het brein duurt (ca 20min.) Men geeft aan T goed binnen de grenzen te
houden van 36-38 C (muis) en 37,5-38,5C (rat). Wel gevraagd of er met het type ear bars dat men gebruikt nodig is dat
men een verdovende zalf in de oren gebru kt (lidocaine of EMLA-creme). Bij andere VGHs is dat wel gebruikel jk.

Vraag 17 Omgang met dieren
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 18 In het wild gevangen dieren
Antwoord NVT

Vraag 19 Algemene indruk:
Antwoord Voldoet
Toelichting Algemeen goed. Enkele suggesties gedaan ter verbetering. Als positief aangemerkt dat bij de beoordeling van het

welzijn van de dieren men de bevindingen van de proefdierverzorgers/biotechnici als leidend beschouwt.

Vraag 20 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Nee
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Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 10-01-2019
Nummer controleur
Begint jd 11:00
Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDHH1905 Insp. voorschr. 
huisvesting+verzorging (DP19104)

Geldig vanaf 01-01-2019

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2 De gebouwen; functies en algemeen ontwerp
Antwoord Voldoet

Vraag 3 Dierenverblijven:
Antwoord Voldoet

Vraag 4 Dienstruimten
Antwoord Voldoet

Vraag 5 Alarm
Antwoord Voldoet
Toelichting

ingestelde alarmwaarden. Gevraagd of het niet verstandiger is om de alarmwaarden een halve graad hoger (19,5 oC)
resp. lager (23,5 oC) te zetten, zodat eerder kan worden ingegrepen (evt. met een wat langere delay). Dat verlaagt het
risico met name aan de bovenkant, namelijk dat een defecte thermostaat leidt tot een snelle stijging boven de gewenste
temperatuur. De T in een lege dierkamer was tijdens de inspectie boven de 23 oC.

Vraag 6 Gezondheid
Antwoord Voldoet

Vraag 7 Ventilatie en temperatuur
Antwoord Voldoet

Vraag 8 Verlichting (omgevingsfactoren en de regulering daarvan):
Antwoord Voldoet
Toelichting Tijdens inspectie was de werkverlichting aan.

Vraag 9 Geluid (omgevingsfactoren en de regulering daarvan):
Antwoord Voldoet

Vraag 10 Ethologie en fysiologie (kooiverrijking/groepshuisvesting)
Antwoord Voldoet
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Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 17-09-2020
Nummer controleur
Begintijd 09:30
Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDHH2001 Dierproeven reden (DP20108)
Geldig vanaf 01-01-2020

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting In mail aan IvD. Betreft startgesprek IvD na corona lock down. Volgens opgave van instellingsvergunninghouder is de

reactie vertraagd doordat het bericht pas veel later ontvangen of leesbaar  werd wegens software problemen. Daarna
wel snelle reactie.

Vraag 2 Wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Geen andere lijst in te vullen
Toelichting Startgesprek IvD na corona lock down. 

Gevolgen van de corona lock down voor zowel het aantal aanwezige proefdieren als het aantal uitgevoerde dierproeven
zijn beperkt. Lopende dierproeven zijn conform planning uitgevoerd. Voorts is een bestelling van proefdieren gecanceld.
Er is wel sprake van enige vertraging in de uitvoering van studies.
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