
 
Proefdierfaciliteiten 
 
De universiteit heeft enkele op de diersoort aangepaste dierfaciliteiten. Deze voldoen aan de in 
de Wet op de dierproeven (Wod) en richtlijnen gestelde eisen voor huisvesting van 
proefdieren. Daarmee wordt voor zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de fysiologische 
behoeften van de verschillende diersoorten.  
 
In deze voorzieningen worden knaagdieren gehouden onder goed gecontroleerde 
omstandigheden. Bij een temperatuur van rond de 21 graden Celsius en een relatieve 
vochtigheid van ongeveer 55% zitten de dieren in zogenoemde open kooien of in individueel 
geventileerde kooien. De kooien worden voorzien van gefilterde lucht, zodat de dieren niet 
worden blootgesteld aan ongewenste ziektekiemen uit de omgevingslucht. Het lichtregime in 
de dierkamers is zoveel mogelijk aangepast aan de natuurlijke behoefte van de dieren. Elk der 
kooien is voorzien van zogeheten kooiverrijking, om het natuurlijk gedrag van de dieren te 
kunnen handhaven. De knaagdieren hebben vrijelijk toegang tot water en voer.  
 
Voor de vissen zijn aparte faciliteiten ingericht waarbij de watertemperatuur zoveel mogelijk 
constant wordt gehouden en de waterkwaliteit is gewaarborgd. Ook hier geldt een vast 
lichtregime dat aan de vissen is aangepast. De voeding en het voerregime is aan de leeftijd en 
behoefte van de vissen aangepast.  
 
De bij de universiteit aanwezige vogels hebben ook een eigen faciliteit waarin de 
luchtvochtigheid, temperatuur en het lichtregime aangepast zijn aan de behoeften van de 
vogels. Volières bieden de mogelijkheid om de groepsdieren in grotere groepen samen te 
huisvesten.  
 
Daarnaast is het mogelijk dat er veldbiologisch onderzoek plaatsvindt. Hierbij blijven de 
dieren in hun natuurlijke omgeving en worden aan specifieke behandelingen blootgesteld in 
het kader van de experimenten.  
 
De dierverzorgers betrokken bij de verzorging van de verschillende diersoorten moeten 
krachtens artikel 13f2 van de Wod bevoegd zijn en hebben zich gespecialiseerd in de 
desbetreffende diersoort om een optimale verzorging te kunnen bieden. Dagelijks wordt bij 
alle dieren gecontroleerd of ze voldoende water en voer hebben en of ze levendig en gezond 
zijn. Daarbij is de ervaring en expertise van de dierverzorgers van groot belang om abnormale 
gedragingen te kunnen vaststellen. Bevindingen worden geregistreerd in welzijnsdagboeken.  
 
Op een gegeven moment worden aangekochte dieren en dieren uit de eigen fok gebruikt voor 
onderzoek in het kader van de speerpunten van onderzoek. In de centrale 
proefdiervoorzieningen zijn speciale units ingericht voor het uitvoeren van experimenten. 
Deze units bestaan uit een combinatie van dierkamers en operatieruimtes. Ze zijn toegankelijk 
voor zowel medewerkers van de proefdiervoorziening als voor geautoriseerde onderzoekers 
(artikel 9 Wod). 


