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Deelnemernummerinstellingsvergunninghouder:
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Gegevens overdeinstellingsvergunninghouder
Raad pleeg de toel ichti ng.

Instellingsvergunninghouder

Naam

Straat en huisnummer

;~
Postcode Plaats Telefoonnummer

- [Leiden [~

> Aankruisen wat van toepassing is

i.3 ~evergunninghouder ■ ExartikelzWOD(ínstellingsvergunníngvoorverrichtendierproeven)
ís in het bezit van een
instellingsvergunning ■ Ex artikel i ~ a WOD (instellingsvergunning voorfokken van dieren met het oog op Bierproeven)
voor.

~ Ex artikel t ~a WOD (insteUingsvefgunning voor aFleveren van dieren met het oog op dierproevena

De instellingsvergunninghouder heekwel/niet een bezitsontheffing in het kadervan CITES:

i.4 Bezitsontheffing ❑wel / niet

De instellingsvergunninghouder heep wel/geen Bierproeven verricht in het verslagjaar waarover wordt gerapporteerd:

i.5 Qierproevenverricht ■wel ❑geen '

In de instelling waren wel/geen proefdieren aanwezig in hetverslagjaar waarover wordt gerapporceerd:

i.6 Proefdíerenaanwezig ■wel ❑geen

Z Ondertekening
De verentwoordelijke (namens de) instellingsvergunninghouder_

z.i Naam

verklaart, datalle gevraagde gegevens betreffende de Registratievan Bierproeven en proefdieren over hetjaar 2018
duidelijk, stellig en zonder voorbehoud zijn verstrekt en dat deze gegevens zijn ingezien door degene die,
krachtens artikel i 3 f van de Wet op de Bierproeven, namens hem is belast met het toezicht op het welzijn van de proefdieren.

Plaag Datum

z.z Dagtekening Leiden ( ~ ~ ~ ~ ̀~ ~C) ~ ~~ y~ ~__..

z.3 Handtekening ~_

Versie: uktoAer zai~
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Deze bladzijde hoek u niet in te vullen als er sprake is van meer organisatorische werkeenheden.

~ Huisvestíngproefdieren
> invullen indien elders don op bovenstaand adres gehuisvesC

3.i Naam (-1~

Straat en huisnummer

3.z Adres ]~
..Postcode Plaatsi

{! ~ Leiden

> invullen indien elders dan op bovenstaand adres gehuisvest:

3 3 Naam ~_

Straat en huisnummer

3.4 Adres !~ ~., ..~__......... ._~~ .,..,,....w
Pos[rode Plaats

j- ~ Leiden t

> invoUen indien elders dan op bovenstaand adres gehuisvest:

3.5 Naam ~~

Straat en huisnummer

3.6 Adres j~
Pos[mde Plaats '~_ 4

l~ I~ _..~.... ...~~.~_._.~ ,.._„

> invullen indien elders danapbovens[aandadresgehuisvest:

3.7 Naam

S[raat en huisnummer

3.8 Adres ~ _...
Postcode Plaats

~ invullen indien elders dan ap bovenstaand adres gehuisvest:

3.g Naam ~

Straat en huisnummer

3.i o Adres

3.i i Naam

3. ~ z Adres

Postcode Plaats

> invullen indien elders dan op bovenstaand adres gehuisvest•

Straat en huisnummer

Postcode Plaats

a
Versie: oktober xoi'y
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TOTpALTAARSTAAT áAN- £N- AFVOER DIEREN

Deelnemer nr. 10600 Ïnstructie= Bijzonderheid dier: GENETISCH GEMODIFICEERD
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* Diersoorten met code 9, 29, 39, 49, 59, 69, 79 en 89 nader te specifceren in kolom 15 in gele vlakken

REGISTRATIEFORMULIER 2B

in zwarte kolom niets invullen s.v.p



TOTAAL7AARSTAAT AAN-EN AFVOER DIEREN REGIS"FRATIEFORMULIER 2C

Deelnemer nr. 10600 lnstn.ictie" Bijzonderheid dier: UIT WILDE FAUNA
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* Diersoorten met code 9, Z9, 39, 49, 59, 69, 79 en 89 nader te specificeren in kolom 15 in gele vlakken

in zwarte kolom niets invullen s.v.p



TOELICHTING REGISTRATIEFORMULIER 2a, 2b en 2c

Totaaljaarstaat aan- en afvoer gewone dieren
(formulier Za)/genetisch gewijzigde dieren (formulier 2b)/dieren uit de wilde fauna (formulier 2c)

Dit formulier bevat informatie omtrent de herkomst en bestemming, per diersoort, van alle binnen de
instellingsvergunninghouder in de loop van het verslagjaar aanwezige proefdieren.

Genetisch gewijzigde dieren en dieren uit de wilde fauna dienen geregistreerd te worden in respectievelijk
formulieren 2b en 2c; alle overige dieren in formulier 2a.

De diersoorten, in kolom 1, zijn standaard weergegeven in de dienovereenkomstige codes. In de daaropvolgende
kolomen dienen steeds de aantallen dieren gegeven te worden die voldoen aan de beschrijving van de
betreffende kolom.

Diersoort; Kolom 1
Code

Muizen (Mus musculus) 1
Ratten (Rattus norvegicus) 2
Cavia's (Cavia porcellus) 4
Mongoolse gerbils (Meriones unguiculatus) 5
Syrische goudhamsters (Mesocricetus auratus) 6
Chinese dwerghamsters (Cricetulus griseus) 7
Andere knaagdieren (andere Rodentia) * 9
Konijnen (Oryctolagus cunículus) Y 1
Honden (Canis familieris) 2Y
Katten (Fells catus) 22
Fretten (Mustela putorius furo) 23
Andere roofdieren (andere Carnivore)* 29
Halfapen (Prosimia) 31
Klauwaapjes (bijv. Callithrix jacchus) 32
Rhesusapen (Macaca mulatta) 33
Java-apen (Macaca fascicularis) 34
Meerkatten (Chlorocebus spp, meestal C. pygerythrus of C, sabaeus) 35
Bavianen (Papio spp) 36
Doodshoofdaapjes (bije. Saimiri sciureus) 37
Mensapen (Hominoidea) 38
Andere soorten niet-menselijke primaten (andere soorten Ceboidea en Cercopithecoidea)* 39
Paarden, ezels en kruisingen daarvan (Equidae) 41
Varkens (Sus strofa domesticus) 42
Geiten (Capra aegagrus hircus) 43
Schapen (Ovis cries) 44
Runderen (eos primigenius) 45
Andere zoogdieren (andere Mammalia) * 49
Huishoenders (Gallus gallus domesticus) 51
Andere vogels (andere Aves)* 59
Reptielen (Reptilia) * 69
Kikkers (Rana temporaria en Rana pipiens) 71
Klauwkikkers (Xenopus laevis en Xenopus tropicalis) 7z
Andere amfibieën (andere Amphibia) * 79
Zebravissen (Danio regio) 8Y
Andere vissen (andere Pisces)* 89
Koppotigen (Cephalopoda) 91

* U dient dit nader te specificeren in kolom 16 door het weergeven van de (Latijnse) wetenschappelijke naam,
zonder nadere Nederlandse aanduiding.

Kolom 2: aanwezig op 1 januari
• aanwezig op 1 januari van het registratiejaar

TOELICHTING REGISTRATIEFORMULIER 2a, Zb en 2c



Herkomst aangevoerde dieren
Kolom 3: eigen fok binnen uw instelling
Eigen fok binnen uw totale instelling: verkregen door geboorte of uitbroeden binnen uw instelling:
• Zoogdieren tellen zodra ze zijn gespeend en tevens als ze voor het spenen in proef zijn genomen; de

vruchten van zoogdieren tijdens het laatste deel van de dracht worden niet geregistreerd, tenzij ze in
proef zijn genomen en gedurende de proef levend/levensvatbaar/à terme geboren zijn. Bij ratten is dit
bijvoorbeeld op dag 20 van de dracht.

• Vogels tellen zodra het ei is verlaten.
• Volwassen koudbloedige dieren tellen en tevens jongere stadia als ze in proef zijn genomen vanaf het
NB. ~96~fl~ F~~i~k]~Y@r~të~~~J~lr~~ë~~ r !~er~?ropname.
Kolom 4: geregistreerde fok- of afleveringsbedrijf in de EU
Verkregen van een geregistreerde instellingsvergunninghouder, fokker of leverancier van proefdieren in de

Europese Unie, inclusief Nederland. Kolom 4 is niet van toepassing voor formulier 2c
Kolom 5: niet geregistreerd fok- of afleveringsbedrijf in de EU
Verkregen van een niet-geregistreerde instelling in de Europese Unie (inclusief Nederland). Kolom 5 is niet van

toepassing voor formulier 2c
Kolom 6: in de rest van Europa
Verkregen van een instelling uit de rest van Europa. Kolom 6 is niet van toepassing voor formulier 2c
Kolom 7: elders geboren dieren
Andere herkomst voor formulier 2a en 2b: `Uit het wild' voor formulier 2c.

Bestemming afgevoerde dieren; dood of gedood
Kolom 8: vóór gebruik in fok of Bierproef
Dood of gedood voor gebruik in proef of fok: b,v. wegens ongeschiktheid (genotype, geslacht, gewicht, ziekte,

e.d.) of overtolligheid.
Kolom 9: na gebruik in fok
Dood of gedood na gebruik in fok; dit betreft alleen ouderdieren die niet in een experiment gebruikt zijn; anders:

kolom 10 of 11. Dit kan gebruik zijn in dit verslagjaar of een van de voorgaande verslagjaren. Hier
mogen ook sentinels (verklikkerdieren) worden geregistreerd.

Kolom 10: tijdens of in het kader van de proef
Dood of gedood tijdens of in het kader van de proef; hieronder wordt tevens verstaan het doden van een dier

direct aansluitend aan de proef omdat als aevolq van het experiment hergebruiken adoptie niet
mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat er sprake is van blijvend ongerief.

Kolom 11: na gebruik van de proef
Dood of gedood na gebruik in proef; dit kan gebruik zijn in dit verslagjaar of een van de voorgaande verslagjaren

Bestemming afgevoerde dieren; levend afgevoerd
Kolom 12: geregistreerde onderzoeksinstelling in EU
Levend afgevoerd naar een andere geregistreerde vergunninghoudende onderzoekinstelling binnen de EU,

inclusief Nederland. Hier kan het bijvoorbeeld om verklikkerdieren gaan die levend worden
opgestuurd voor onderzoek naar een geregistreerde onderzoeksinstelling.

Kolom 13: Herplaatst, geadopteerd of vrijgelaten (totaal)
Herplaatst in een voor de soort geschikt dierhouderijsysteem, vrijgegeven voor adoptie (2a), of in hun habitat

worden geplaatst (2a en 2c). Het aantal dieren uit formulier 2a moet worden gespecificeerd in
kolom 17 met de (combinatie van) vermeldingen: herplaatst, geadopteerd of vrijgelaten. Kolom 13
vervalt in formulier 2b. Kolom 17 vervalt in de formulieren 2b en 2c.

Kolom 14: overige bestemming
Levend afgevoerd naar een andere dan voorgaande bestemming.
Kolom 15: aanwezig op 31 december

,'Aanwezig op 31 december van het registratiejaar.
Kolom 16: specificatie diersoorten met
Diersoorten met een *moeten bij deze kolom gespecificeerd worden.
Kolom 17: Herplaatst, geadopteerd of vrijgelaten (opgesplitst)
In kolom 17 dient het aantal herplaatste, geadopteerde of vrijgelaten dieren onderscheiden te worden.

Het totaal van de kolommen 2 tot en met 7 dient gelijkte zijn aan het totaal van de kolommen 8 tot en met 15.
Bij jaarlijkse registratie dient het aantal dieren aanwezig op 1 januari gelijk te zijn aan het aantal dieren dat
aanwezig was op 31 december van het voorgaande registratiejaar.



DIERPROEVEN, Registratiejaar 2018 Registretieformulier 3

Deelnemer nr. 1 0 6 0 0

Naam Vergunninghouder Universiteit Leiden

Adres Postbus 9500

Postcode en woonplaats 2300 RA Leiden
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TOELICHTING BIJ REGISTRATIEFORMULIER 3

Gegevens over verrichte dierproeven
De gegevens over verrichtte Bierproeven dienen slechts éénmaat, en wel aan het eind van de dieraroef, in
codenummers te worden vastgelegd. Het gaat hier derhalve om Bierproeven welke in het registratiejaar zijn
beëindigd, ongeacht de duur van de proef.

De aspecten van een Bierproef die vermeld dienen te worden, dienen te worden weergegeven met behulp van
de per vraag (kolom) voorgeschreven codes. Een Bierproef betreft het geheel der handelingen aan één dier.
Derhalve dient per dier één rij (record) te worden gebruikt. De gegevens van dieren mogen gecombineerd
worden in één record indien alle kolommen identieke codes bevatten. In kolom 4 wordt aangegeven van welke
aantallen dieren de records zijn gecombineerd.

Van alle Bierproeven die in het verslagjaar beëindigd zijn dienen de gegevens te worden vastgelegd, waarbij
nogmaals zij aangegeven dat een Bierproef altijd één dier betreft en dus ieder dier dient te worden geregistreerd
in het verslagjaar waarin het levend uit de proef komt of tijdens de proef sterft.

Bij het vastleggen van Bierproeven met gebruikmaking van een aantal Biercategorieën dient rekening gehouden
te worden met de volgende criteria. 
-Larvale vormen van dieren moeten worden meegeteld vanaf het stadium waarin zij in staat zijn zich
onafhankelijk te voeden. In optimale kweekomstandigheden (ongeveer +28°C) gehouden zebravissen moeten
worden meegeteld vanaf de vijfde dag na de bevruchting. Wegens de geringe lichaamsgrootte van sommige
soorten vissen en koppotigen mag het aantal door een schatting worden bepaald.
-Alle soorten koppotigen (inktvissen, Cephalopods) moeten worden gerapporteerd vanaf het stadium waarin het
dier in staat is zich onafhankelijk te voeden, d.w.z. meteen na het uitkomen in het geval van achtarmigen en
pijlinktvissen en ongeveer zeven dagen na het uitkomen in het geval van zeekatten.
Wegens de geringe lichaamsgrootte van sommige soorten vissen en koppotigen mag het aantal door raming
worden bepaald.
-Handelingen aan foetussen en embryo's van zoogdieren worden op grond van EU-regelgeving niet geregistreerd
als Bierproef, tenzij de dieren daarna worden geboren —ook via een keizersnede — en in leven blijven. Het
gebruik in proeven van dieren in het laatste derde deel van de dracht dient conform de definitie van een
Bierproef wel onderdeel te zijn van een projectvergunning.
-Ook over het gebruik van verklikkerdieren (sentinels) hoeven in formulier 3 geen statistische gegevens te
worden verstrekt. Dit gebruik wordt volgens het Uitvoeringsbesluit niet als Bierproef gezien. Verklikkerdieren zijn
echter wel proefdieren en dienen te worden opgenomen in de totaaljaarstaat (Formulier 2).

Andere/Overige
Indien bij de beantwoording van een vraag (kolom) gebruik wordt gemaakt van de optieandere' ofoverige',
moeten verplicht nadere bijzonderheden worden verstrekt. Bij gebruik van `Andere/overig' in kolom 5, dient u
een omschrijving van de doelstelling te verstrekken die kan worden toegevoegd aan kolom 6; bij gebruik van
`Andere/Overige' in kolom 8, dient u een omschrijving van het wettelijk voorgeschreven veiligheidsonderzoek te
verstrekken die kan worden toegevoegd aan kolom 17; specificatie van de diersoort (Kolom 2) vindt plaats in
Kolom 15; geboorteplaats (land/continent) elders geboren apen wordt gespecificeerd in kolom 16.

Bijzonderheid dier; Kolom 1
Code

A. Dier anders dan e, C en D (gewoon dier, behalve alle apensoorten) ......................................... Y
8. Genetisch gewijzigd dier (zonder pathologisch fenotype) ......................................................... 2
C. Genetisch gewijzigd met ongerief (pathologisch fenotype) ....................................................... 3
D. Dier afkomstig uit de wilde fauna...behalve aap ....................................................................4
E. bierproef in het vrije veld (biotoop) behalve aap .................................................................... 5
F. NHP FO ......................................................................................................................... 6
G. NHP F1 ..........................................................................................................................7
H. NHP FZ of groter .............................................................................................................8
j. NHP zichzelf in stand houdende kolonie ................................................................................. 9

A.
Dieren die niet voldoen aan de omschrijvingen bij code 2 tot en met 5 worden geregistreerd met code 1, met
uitzondering van apen. Apen (NHP) dienen altijd geregistreerd te worden met een code 6 of hoger.
Niet-gewijzigde dieren benodigd voor het vervaardigen van een genetisch gewijzigde (waaronder ook:
gemodificeerde) lijn, zoals eiceldonoren, gevasectomeerde mannetjes en ontvangerdieren (draagmoeders)
dienen met code 1 te worden geregistreerd. In dat geval dient bovendien in kolom 9 codenummer `3', dat staat
voor het verrichten van biotechnologische handelingen, te worden ingevuld.



Als gevasectomeerde mannen of fostermoeders gebruikt worden voor het saneren van foklijnen is dit geen
Bierproef. Echter, wanneer op het moment van de ingreep bekend is dat deze dieren ook kunnen worden
gebruikt voor het maken van een genetisch gemodificeerde lijn (code 3 van kolom 9 bijzondere technieken) dan
gaat het wel om een Bierproef. De meest passende doelstelling isfundamenteel wetenschappelijk onderzoek' of
toegepast en omzettingsgericht onderzoek'. Bij gecombineerd gebruik kan men het proportionele aantal dieren
registreren als Bierproef.

B. en C.
Het gebruik van 'genetisch gewijzigde dieren' wordt geregistreerd:

- In het geval van gebruik voor het creëren van een nieuwe lijn totdat deze lijn bestendig is,
- In het geval van gebruik voor het in standhouden van een bestendige lijn met een pathologisch

fenotype,
-In het geval van gebruik voor andere procedures

Indien de Bierproef is verricht met een dier dat drager is van een genetische wijziging is code '2' van toepassing,
tenzij sprake is van een pathologisch fenotype; in dat geval is code ~3' van toepassing.
Genetische gewijzigde lijnen die een specifieke, opzettelijke interventie vereisen om genexpressie te induceren
(zoals chemische inductie, kruisen van Cre- met Lox-dieren) kunnen worden beschouwd als een genetisch
gewijzigde lijn met een niet-pathologisch fenotype tot het moment dat er een opzettelijke inductie van
genexpressie plaatsvindt.

D enE
Een Bierproef met een dier dat uit de wilde fauna is verworven en in een laboratorium is gebruikt, wordt
geregistreerd met een '4'. De aanwezigheid van dit dier binnen en inrichting van de vergunninghouder wordt
geregistreerd in formulier 2C. Een Bierproef met een dier in het vrije veld (biotoop) wordt geregistreerd met een
code 'S'. Het betreft hier veldbiologisch onderzoek waarbij het dier niet in een laboratorium komt en ook niet
geregistreerd wordt in formulier 2.

Apen (F t/m J)
Zolang de kolonie zichzelf niet in stand houdt, moeten in die kolonie geboren dieren worden gerapporteerd
onder F0, F1 of F2 of latere generatie, overeenkomstig de generatie waartoe ze behoren via de moederlijke
lijn.
Zodra de hele kolonie zichzelf in stand houdt, moeten alle in die kolonie geboren dieren worden gerapporteerd
onder "zichzelf in stand houdende kolonie", ongeacht de generatie waartoe ze behoren via de moederlijke lijn.

Niet toegestane combinaties:
-Als de diersoort (Kolom 2) apen betreft (31-39) dan moet Kolom 1 code 6-9 zijn ingevuld.
-Omgekeerd: als de diersoort (Kolom 2) niet apen betreft, dan moet hier code 1-5 worden gebruikt.

Diersoort; Kolom Z
Voor de te gebruiken codes zie de toelichting bij Kolom 1 van Registratieformulier 2, Diersoorten met een* dient
u nader te specificeren in kolom 15 van registratieformulier3

Niet toegestane combinaties:
-Als de diersoort apen betreft (31-39) dan moet in Kolom 1 (Bijzonderheid Dier) code 6-9 zijn ingevuld.
-Omgekeerd: als de diersoort niet apen betreft, dan moet in Kolom 1 (Bijzonderheid Dier) code 1-5 worden
gebruikt.
-Als de diersoort apen betreft (31-39) dan moet in Kolom 3 (Herkomst) code 1 of 6-11 zijn ingevuld.
-Omgekeerd: als de diersoort niet apen betreft, moet ik Kolom 3 code 1-5 worden gebruikt.

Herkomst dieren (geboorteplaats) en hergebruik; Kolom 3
Code

A. Hergebruikt(inclusiefapen) .................................................................................................1
8. In een geregistreerd fok- of afleveringsbedrijfin de EU (geen apen).....a ................................... 2
C, in een niet geregistreerd fok- of afleveringsbedrijf in de EU (geen apen) ................................... 3
D. In de rest van Europa (geen apen) ....................................................................................... 4
E. Elders ter wereld geboren (geen apen) ................................................................................. 5
F. In de EU (inclusief Nederland) bij eengeregistreerde fokker geboren apen ...............................6
G. In rest van Europa geboren apen ......................................................................................7
H. In Azië geboren apen ......................................................................................... .............8
I. In Amerika geboren apen .................................................................................................9
J. In Afrika geboren apen ..................................................................................................10
K. Elders* ter wereld geboren apen .....................................................................................11

10



Bepalend voor de herkomst is de geboorteplaats (werelddeel), dus de plaats waar het dier is geboren en niet de
plaats vanwaar het wordt geleverd. Onder de Codes 2 tot en met 11 dient derhalve de geboorteplaats van het
dier weergegeven te worden. Code 2 tot en met 5 zijn niet van toepassing op niet-humane primaten (apen);
codes 6 tot en met 11 zijn uitsluitend van toepassing op apen. Hergebruik is op alle diersoorten van toepassing;
indien sprake is van tweede of ranghoger (her)gebruik van eenzelfde dier conform de definitie van hergebruik,
wordt Code 1 ingevuld en hoeft de geboorteplaats niet geregistreerd te worden. De geboorteplaats van de
onder Code 11 (elders ter wereld geboren apen) opgevoerde dieren moet nader worden gepreciseerd in kolom
16.

A.
Voor het uniform registreren van hergebruik van dieren voor Bierproeven ín het onderwijs waarbij aan de
dieren geen onherstelbare schade is berokkend, wordt gesteld dat het aantal handelingen met een dier per
type cursus/practicum als 1 Bierproef kan worden geregistreerd. De DEC/CCD zal tijdens het toetsen van de
projectvergunningaanvraag moeten bepalen welke handelingen samen onder één practicum/toetsbare
eenheid moeten worden verstaan. Het ongerief dient cumulatief te worden ingeschat. Als een dier voor
meerdere soorten practica per jaar wordt ingezet wordt dat als hergebruik geteld.

Het fokken van dieren met het oog op een Bierproef waarvan het beoogde of mogelijke gevolg de geboorte is
van een dier dat ongerief ondergaat wordt beschouwd als een Bierproef (te registreren met Bijzonderheid Dier
Code 3 en Doelstelling Code 44). Dit betekent dat het verrichten van een Bierproef op bovengenoemde dieren als
hergebruik geregistreerd zou moeten worden. Echter, indien (genetisch gewijzigde) dieren, die door hun
constitutie ongerief ondervinden, worden gefokt voor een proef met het doel onderzoek naar bijvoorbeeld
kanker, kan het fokken worden beschouwd als het eerste gedeelte van de proef. Het fokken en de handelingen in
het kader van de proef worden als één Bierproef gezien. Deze dieren worden geregistreerd onder het
uiteindelijke doel van de proef, maar wel met Bijzonderheid Dier Code 3.

B
Geboren in een geregistreerd fok- of afleveringsbedrijf overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2010/63/EU in de
EU, inclusief Nederland. Dit kan ook de eigen fok zijn wanneer uw instelling in het bezit is van een vergunning
bedoeld in artikel lla .
N.B. Hierbij moet worden opgemerkt dat thans de registratie van fok- en afleveringsbedrijven een zaak is van de
verantwoordelijke autoriteiten in de verschillende landen. De meeste Lidstaten hebben nog geen lijst van
geregistreerde fok- en afleveringsbedrijven. Zodra dergelijke gegevens beschikbaar komen zal de NVWA deze ter
beschikking stellen. Tot die tijd kunt u in ieder geval uitgaan van een vergunning als een bedrijf hoofdzakelijk
dieren fokt met het oog op gebruik in Bierproeven.

C.
Geboren ín een niet-geregistreerde instelling of afkomstig uit de wilde fauna in de EU. Dit omvat ook de onder
een afwijking overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Richtlijn 2010/63/EU vallende dieren. Omdat de Wod
uitsluitend betrekking heeft op dieren die binnen Nederland worden gebruikt, dienen dieren die worden gebruikt
in hun biotoop altijd geregistreerd te worden onder deze Code 3.

D.
Geboren in een al dan niet-geregistreerde instelling, dan wel afkomstig uit de wilde fauna, ín een staat in Europa
anders dan de EU lidstaten.

E.
Niet geboren in Europa.

Apen
F: Zie beschrijving onder B, maar dan uitsluitend met betrekking tot apen.

Ten behoeve van deze rapportage omvat (G) in de rest van Europa geboren dieren ook de in Turkije, Rusland en
Israël geboren dieren; (H) in Azië geboren dieren ook de in China geboren dieren; (I) in Amerika geboren dieren
de in Noord, Midden- en Zuid-Amerika geboren dieren; (J) in Afrika geboren dieren ook de in Mauritius geboren
dieren; (K) elders* geboren apen ook de in Australazië geboren apen.
De herkomst van de onder `elders geboren apen' opgevoerde dieren moet bij het indienen van de gegevens ten
behoeve van de bevoegde instantie nader worden gepreciseerd in kolom 17.

Niet toegestane combinaties:
-Als de Herkomst (kolom 3) een code heeft van 2-5 dan moet de diersoort (Kolom 2) een van de volgende
codes hebben: 1-29 of 41-91;
-Als de herkomst een code heeft van 6 of hoger, dan moet in Kolom 2 de diersoort 31-39 zijn (apen)
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Het aantal bij proeven betrokken dieren; Kolom 4
De gegevens van meerdere dieren kunnen in één record gecombineerd worden, als alle kolommen identieke
codes bevatten. Hier dient het aantal dieren aangegeven te worden waarvan de gegevens gecombineerd worden
in dit record.
Ook dieren die ter verkrijging van biologisch materiaal voor één of meer in artikel lc van de Wet genoemde
doeleinden zonder voorafgaande handeling worden gedood, dienen te worden geregistreerd onder het meest
passende doel.

Doel van de proef; Kolom 5
Voor de omschrijving van het doel van de Bierproef, dienen onderstaande codes gebruikt te worden. De code die
het meest van toepassing is, dient gebruikt te worden. Indien geen van de codes van toepassing is, dient een
code Anders/Andere/Overig(e) gekozen te worden in de meest van toepassing zijnde categorie (gekenmerkt met
de letters FW, TO, WV/RP, WV/QC, WV/Tox). Bij de keuze voor deze optie dient de daadwerkelijke doelstelling
verwoord te worden, hetzij (indien deze optie al bestaat) in kolom 6, hetzij in een bijlage bij de registratie.
Indien sprake is van een doelstelling die herhaald zal worden toegepast kan de instellingsvergunninghouder dit
vermelden, met het verzoek hiervoor een code te verstrekken voor toekomstig algemeen gebruik in kolom 6.

Doel van de proef Code
Fundamenteel wetenschappe/ijk onderzoek
FW Kankeronderzoek
Alle oncologisch onderzoek moet hier worden opgevoerd, ongeaeht het betrokken orgaanstelsel. 1
FW Circulatie en lymfoide organen 2
FW Zenuwstelsel
Deze categorie behelst ook neurowetenschappen, de studie van het perifeer en het centraal
zenuwstelsel en psychologie. 3
FW Ademhalingsstelsel
Onderzoek aan de neus moet worden gerapporteerd onder 'Ademhalingsstelsel" 4
FW Maagdarmkanaal incl lever
Onderzoek aan de tong moet worden gerapporteerd onder "Gastra-intestinaal stelsel 5
FW Musculoskelet 6
FW Afweersysteem 7
FW Urogenitaal systeem 8
FW Zintuigen 9
FW Endocrinologie en stofwisseling 10
FW Multisysteemonderzoek
In deze categorie dient a//een onderzoek te worden opgevoerd waarbij meerdere orgaanstelsels
centraal staan, bijvoorbeeld onderzoek aan bepaalde besmettelijke ziekten, met uitsluiting van
de oncologie. 11
FW Ethologie, Biergedrag en diepbiologie
omvat zowel onderzoek aan dieren in het wild als onderzoek aan dieren in gevangenschap,
waarvan het voornaamste doel is meer kennis te verwerven over debetrokken soort. 12
FW Anders* Y3

Toegepast en translationee/ onderzoek
TO Kanker bij de mens
Alle toegepast onderzoek naar kanker bij de mens en besmettelijke ziekten van de mens moet in
deze categorieën worden opgevoerd, ongeacht het betrokken orgaanstelsel. 20
TO Infectieziekten bij de mens 21
TO Cardiovasculaire aandoeningen bij de mens ~ 22
TO Aandoeningen van het CZS bij de mens 23
TO Ademhalingsziekten bij de mens
Onderzoek naar aandoeningen van de neus moet worden gerapporteerd onder "Respiratoire
aandoeningen bij de mens". 24
TO Gastra-intestinale aandoeningen bij de mens, incl. lever
Onderzoek naar aandoeningen van de tong moet worden gerapporteerd onder "Gastra-intestinale
en leveraandoeningen bij de mens". 25
TO Spier- en skeletaandoeningen bij de mens 26
TO Afweerziekten bij de mens ~7
TO Urogenitale/reproductie-aandoeningen bij de mens 28
TO Zintuigaandoeningen bij de mens 29
TO Stofwisselingsstoornissen bij de mens 30
TO Andere aandoeningen bij de mens* 31
TO Dienziekten en -aandoeningen 32
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TO Dierenwelzijn
"Dierenwelzijn" omvat onderzoek naar het welzijn van dieren en de verbetering van de
productieomstandigheden voor dieren die voor landbouwdoeleinden worden gefokt 33
TO Diagnostiek
"Diagnose van ziekten" omvat de dieren die werden gebruikt voor de directe diagnose van
ziekten zoals hondsdolheid en botulisme, met uitsluiting van de dieren waarvan het gebruik op
grond van regelgeving was vereist. 34
TO Plantenziekten 35
TO Niet-voorgeschreven (eco)toxicologie
"Niet op grond van regelgeving vereist toxicologisch onderzoek" behelst verkennend
toxicologisch onderzoek, onderzoek ter voorbereiding van op grond van regelgeving vereiste
kennisgevingen en de ontwikkeling van methoden. Het omvat geen studies die nodig zijn voor op
grond van regelgeving vereiste kennisgevingen (voorbereidend onderzoek, MTD (maximale
verdraagbare dosis).

36

Bescherming van het milieu
Dit omvat studies gericht op het begrijpen van verschijnselen zoals milieuverontreiniging,
biodiversiteitsverlies en epidemiologisch onderzoek aan wilde dieren. Het gebruik van dieren
voor op grond van regelgeving vereist ecotoxicologisch onderzoek is hiervan uitgesloten. 40
Bescherming van diersoorten 41
Onderwijs
Hoger onderwijs of opleiding voor het verwerven, op peil houden en verbeteren van
beroepsvaardigheden. Dit omvat tevens training om de praktische vaardigheid in de vereiste
technieken, als bedoeld in artikel 23, lid Z, te verwerven en op peil te houden. 42
Forensisch onderzoek 43

Fok met ongerief, niet gebruikt in bierproeven 44
Dit betreft de dieren die nodig waren voor de instandhouding van kolonies genetisch gewijzigde
dieren van bestendige lijnen met een beoogd* pathologisch fenotype en die als gevolg van dat
pathologische fenotype pijn, lijden, angst of blijvende schade hebben ondervonden. Het beoogde
doe/ waarvoor de /ijn wordt gefokt, wordt niet nader geregistreerd. Uitgesloten zijn alle dieren
die nodig waren voor het scheppen van een nieuwe genetïsch gewijzigde lijn. Dieren die
bijvoorbeeld gegenotypeerd worden in het kader van een bepaald project maar achteraf niet in
het protect gebruikt worden moeten yva-den geregistreerd onder de doelcode van dat betreffende
project.

*Onder beoogd wordt verstaan: bekend tijdens het inzetten van de fok, niet vermeden door
middel van fokregimes, en niet het gevolg van onbedoelde factoren zoals intercurrente infecties.
Beoogd hangt dus niet samen met de onderzoeksvraag.

Gereguleerde productie
Routineproductie omvat de productie van monoklonale antilichamen (via de ascitesmethode) en
van bloedproducten m.i.v. polyklonale antisera via de klassieke methoden, voor zover dit
gebeurt ten behoeve van wettelijk voorgeschreven onderzoek, bijvoorbeeld de productie van
geneesmiddelen. Uitgesloten is de immunisatie van dieren, bijvoorbeeld met het oog op
hybridomaproductie, ten behoeve van fundamenteel of toegepast onderzoek; dit moet worden
gerapporteerd in de passende FW- of TO-categorie.
WV/RP 8/oedproducten 50
WV/RP Monoclonalen 51
WV/RP Overig* ~ 59

Kwaliteitscontro/e
Kwaliteitscontrole omvat de dieren die zijn gebruikt voor het testen van de zuiverheid, stabiliteit,
doeltreffendheid, werkzaamheid en andere kwaliteitscontroleparameters van het eindproduct en
de bestanddelen daan~an, alsook alle in de loop van het fabricageproces uitgevoerde controles
ten behoeve van de registratie, ter naleving van andere nationale of internationale
regelgevingseisen of om te voldoen aan het interne kwaliteitsbeleid van de fabrikant. Hieronder
vallen tevens pyrogeniteitstests.
WV/QC Batch Safety Testing 60
WV/QC Pyrogeniteitstesten 61
WV/QC Batch Potency Testing 62
WV/QC Andere QC* 69
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Krachtens wetgeving vereiste tox- en veiligheidstesten
Immunotoxicologische studies en kinetiek (farmacokinetiek, toxicokinetiek, residudepletie):
toxicokinetisch onderzoek dat deel uitmaakt van een op grond van regelgeving vereiste studie
van toxiciteit bij herhaalde blootstelling, moet worden gerapporteerd onder Toxiciteit bij
herhaalde toediening (Repeated Dose).
WV/Tox Acuut en subacuut, LD50, LC50 70
WV/Tox Acuut en subacuut, andere lethale methoden* 71
Dit betreft bijvoorbeeld o.b.v. OECD, EPA of FAMIC-richtlijnen wettelijk voorgeschreven acute
TOX die naar verwachting lethaal is, maar niet zijnde LD50/LC50 (bv. Up-and-down procedure).
Als er geen sterfte wordt 'verwacht' is doelcode 72 van toepassing.
WV/Tox Acuut en subacuut, niet-lethaal 7~

WV/Tox Huidirritatie 73

WV/Tox Huidsensitisatie 74

WV/Tox Oogirritatie/corrosie 75

WV/Tox Repeated dose tot 28 dagen 76

WV/Tox Repeated dose Z9 tot 90 dagen 77

WV/Tox Repeated dose >90 dagen 78

WV/Tox Ca~cinogeniciteit 79

WV/Tox Genotoxiciteit 80

WV/Tox Reproductie-toxiciteit 81

WV/Tox Ontwikkelingstoxiciteit 82

WV/Tox Neurotoxiciteit 83

WV/Tox Kinetiek 84

WV/Tox Farmacodynamiek 85

WV/Tox Fototoxiciteit 86

WV/Tox/Eco Acute toxiciteit 87

WV/Tox/Eco Chronische toxiciteit 88

WV/Tox/Eco Reproductietoxiciteit 89

WV/Tox/Eco Endocriene activiteit 90

WV/Tox/Eco Bioaccumulatie 91

WV/Tox/Eco Anders* 92
WV/Tox Safety test voeding en dienvoeding
Veiligheidstests m.b.t, voedingsmiddelen en dienvoeders omvat de beproeving van drinkwater
(m.i.v, beproeving van de veiligheid voor doeldieren).

93
WV/Tox Doeldier veiligheid
Veiligheid voor doeldieren: betreft tests die moeten garanderen dat een voor een specifieke
diersoort bestemd product bij die soort veilig gebruikt kan worden (m, u. v. veiligheidsbeproeving
van charges, die valt onder kwaliteitscontrole). 94

WV/Tox Overig * 95

WV/ overig werkzaamheid- en tole~antieproeven
Andere doeltreffendheids- en tolerantietests.
bestrijdingsmiddelen en tolerantiebeproeving va
categorie. WV/RP Overig*

Doeltreffendheidsbeproeving van biociden en
n additieven in dienvoeders vallen onder deze

99
NB De doeltreffendheidstesten (efficacy) in het kader van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen worden
geregistreerd onder translationeel en toegepast'onderzoek (TO).

*Voor 'Andere/Overige' dient u een omschrijving te verstrekken die kan worden toegevoegd aan kolom 6.

Niet toegestane combinaties:
-Als het doel is gecodeerd met 44, dan geldt:
Kolom 1 is code 3 (Fok met ongerief is per definitie Genetisch gewijzigd)
Kolom 3 is code 2 (Eigen fok moet bij een geregistreerd bedrijf zijn)
Kolom 7, 8, 9, 10, 11 en 13 zijn code 1
Kolom 12 is 2 of groter.
Dit dier is immers niet gebruikt in dienproeven en kan geen handelingen hebben ondergaan. Het dier
wordt pas geregistreerd als het dood is, dus Kolom 13 moet 1 zijn. Het ongerief kan 2 of hoger zijn.

-Als het doel een code van 50 of hoger heeft, dan moeten de codes in Kolom 7 en 8 groter zijn dan 1.

-Omgekeerd: als de doelcode lager is dan 50, moeten Kolom 7 en 8 code 1 bevatten.
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-Als kolom 9 code 3 bevat (Technieken voor vervaardigen genetisch gemodificeerde lijn) dan dient de
doelstelling in Kolom 5 FW of TO te zijn (36 of lager)
-Als het doel in Kolom 5 is gecodeerd met een * (13, 59, 69, 71, 92, 95 of 99), dan moet in Kolom 6
een code groter dan 1 zijn ingevuld.

-Omgekeerd: als in Kolom 5 geen code met een sterretje is gekozen, moet Kolom 6 Code 1 bevatten

Specificatie ander doel; Kolom 6
Indien instellingsvergunninghouders in Kolom 5 hebben gekozen voor een Andere*/Overige* doelstelling, dient
in Kolom 6 middels een voorgeschreven code gekozen te worden voor een specifiek omschreven doelstelling. Als
deze niet voorhanden is, dient men code 99 in te vullen en in een bijlage bij de registratie een omschrijving te
geven van de daadwerkelijke doelstelling. De Minister kan besluiten om voor deze doelstelling een Code toe te
kennen in deze kolom (6), welke een volgend registratiejaar beschikbaar komt voor algemeen gebruik. In de
huidige versie van de registratie worden in Kolom 6 geen specifieke doelstellingen aangeboden.

Per rapportagejaar 2015 is de volgende code toegevoegd:
2)(als toelichting op code 13) het creëren van een genetisch gemodificeerde lijn met toolbox-genen ten behoeve
van gebruik voor meerdere doelstellingen.
3)(Als toelichting op code 71): Acute tox o.b.v. OECD, EPA of FAMIC-richtlijnen wettelijk voorgeschreven
acute TOx, zijnde niet LD50/LC50, wel lethaal.
In de huidige versie (en in een toekomstige versie indien u geen passende code in deze kolom kan gebruiken)
vult u een 1 in het geval u in kolom 5 een passende code (zonder*) heeft gebruikt, en 99 wanneer u een bijlage
met een omschrijving van een passende doelstelling heeft toegevoegd.

Niet toegestane combinaties:
-Als het doel in Kolom 5 is gecodeerd met een * (13, 31, 59, 69, 71, 92, 95 of 99), dan moet in Kolom
6 een code groter dan 1 zijn ingevuld.
-Omgekeerd: als in Kolom 5 geen code met een sterretje is gekozen, moet Kolom 6 Code 1 bevatten
Als er nog geen passende code is toegevoegd aan Kolom 6, dientuin Kolom 6 voor 99 te kiezen en in
een bijlage aan te geven welke doelstelling wel van toepassing is.

Wettelijke bepalingen; Kolom 7
Code

A. Geen wettelijke bepaling die u of uw opdrachtgever verplichtte de proef te verrichten ................. 1
U of uw opdrachtgever was verplicht de proef te verrichten op grond van:
8. Wetgeving ter handhaving van EU-voorschriften) .................................................................... 2
C. Wetgeving uitsluitend ter handhaving van nationale voorschriften (inde EU) ............................. 3
D. Wetgeving uitsluitend ter handhaving van niet EU-voorschriften ................................................ 4

Geef aan aan welke wetgeving moet worden voldaan. Bepalend is niet welke instantie verlangt dat de test wordt
uitgevoerd, maar aan welke wetgeving moet worden voldaan, waarbij het ruimst mogelijke harmonisatieniveau
in aanmerking wordt genomen.

A.
Wanneer u geen wettelijke verplichting had om de proef uit te voeren, vult u Code 1 in. Codes 2 tot en met 4
kunnen alleen gecombineerd worden met Doelstellingscodes uit de categorieën WV/RP, WV/QC en WV/Tox.

B.
Wetgeving ter handhaving van EU-voorschriften omvat tevens alle internationale voorschriften waarmee tegelijk
aan EU-voorschriften wordt voldaan (bije. tests overeenkomstig ICH-, VICH- en OESO-richtsnoeren en de
monografieën van de Europese Farmacopee). Wanneer nationale wetgeving is afgeleid van EU-wetgeving, wordt
alleen 'Wetgeving ter handhaving van EU-voorschriften' gekozen.

C.
'Wetgeving uitsluitend ter handhaving van nationale voorschriften (in de EU)' wordt alleen gekozen wanneer de
test wordt uitgevoerd om te voldoen aan de voorschriften van één of meer lidstaten (niet noodzakelijk de lidstaat
waar de test plaatsvindt) en geen gelijkwaardig EU-voorschrift bestaat. Wanneer nationale wetgeving is afgeleid
van EU-wetgeving, wordt alleenWetgeving ter handhaving van EU-voorschriften'gekozen.

15



D.
`Wetgeving uitsluitend ter handhaving van niet-EU-voorschriften' wordt gekozen wanneer er geen gelijkwaardig
EU-voorschrift is waaraan middels de test moet worden voldaan.

Niet toegestane combinaties:
-Als Kolom 7 (Wetgeving/voorschrift) een code bevat die groter is dan 1, dan moet de doelcode (Kolom 5)
beginnen met WV (Code 50 of groter).
-Omgekeerd: Als Kolom 7 code 1 heeft, dient de Doelcode 44 of lager te zijn.

Toxiciteits- en ander wettelijk voorgeschreven
veiligheidsonderzoek; Kolom 8

Code
Geen Tox/WV onderzoek 1
Tox/WV Geneesmiddelen voorde mens 2
Tox/WV biergeneesmiddelen en residuen daarvan 3
Tox/WV Medische hulpmiddelen 4
Tox/WV Industriële chemicaliën 5
Tox/WV Plantenbeschermende producten 6
Tox/WV Biociden 7
Tox/WV Voeding Incl. contactmaterialen 8
Tox/WV Diepvoeding 9
Tox/WV Cosmetica 10
Tox/WV Anders* 1 Y

Indien er, tevens blijkend uit de beantwoording van kolom 5, sprake is vanKrachtens wetgeving vereist
onderzoek' (categorieën beginnend met WV (doel 50 tm 99)), dient in deze kolom aangegeven te worden
welke categorie het meest van toepassing is op grond van het beoogde voornaamste gebruik van de
onderzochte stof. Beproeving van waterkwaliteit, bijv. met betrekking tot leidingwater, moet worden
opgevoerd onder `Wetgeving inzake voedingsmiddelen en materialen die met voedingsmiddelen in contact
kunnen komen'.

Code 2 tot en met 11 zijn alleen mogelijk in combinatie met WV/Tox-doelstellingen. Bij de keuze voor code 11
dient de daadwerkelijke wetgeving genoemd te worden in kolom 17 (naam en nummer).

Niet toegestane combinaties:
-Als Kolom 8 (Wetgeving/categorie) een code bevat die groter is dan 1, dan moet de doelcode (Kolom 5)
beginnen met WV (Code 50 of groter).
-Omgekeerd: Als Kolom 8 code 1 heeft, dient de Doelcode 44 of lager te zijn.
-Als kolom 8 wordt ingevuld met code 11, dient kolom 17 een toelichting te bevatten.

Bijzondere technieken; Kolom 9
............................................................................................................a...................... Code

A. Géén van onderstaande technieken of ingrepen ....................................................................... 1
8. Het doden van het dier zondervoorafgaande handeling ........................................................... 2
C. Ingrepen/technieken voor het vervaardigen van een genetisch gewijzigde lijn ............................3

Code 2 wordt toegepast wanneer de proef uitsluitend bestaat uit het op de juiste wijze doden van het dier ter
verkrijging van biologisch materiaal. Deze techniek kan derhalve alleen maar geregistreerd worden als de code
voor anesthesie in kolom 10=1 (niet toegepast), en voor pijnbestrijding in kolom 11=1 (niet toegepast) en de
code voor ongerief in kolom 12=2 (licht ongerief en de code voorde toestand na de proef in kolom 13=1 (dood
of gedood tijdens of in het kader van de proef). Anders is er wellicht toch sprake van een voorafgaande
handeling of'Terminaal onder anesthesie' (zie Kolom 12).

Code 3 Bij het vervaardigen van een nieuwe lijn moeten alle dieren die voor het scheppen van de lijn zijn
gebruikt, en waarbij sprake was van ongerief boven de drempel, bijvoorbeeld voor superovulatie, vasectomie en
embryotransplantatie, hier worden gerapporteerd.

In de categorie 'Doeleinden' moeten de dieren die voor de schepping van een nieuwe genetisch gewijzigde lijn
zijn gebruikt, worden opgevoerd onder fundamenteel onderzoek' of'omzettinggericht en toegepast onderzoek' in
de categorie overeenstemmend met het doel waarvoor de lijn tot stand werd gebracht.
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Dieren die gebruikt worden voor de instandhouding van een bestendige lijn worden, voorzover er sprake is van
een pathologisch fenotype, geregistreerd met Doelcode 44. Doelcode 44 kan dus niet gecombineerd worden met
Bijzondere Techniek-code 3.

Niet toegestane combinaties:
-Als in kolom 9 (Bijzondere techniek) gekozen is voor code 2 (doden zonder voorafgaande handelingen) dan
dienen Kolom 10, 11 en 13 code 1 te bevatten, en Kolom 12 dient code 2 te bevatten.
-Als kolom 9 code 3 bevat (Technieken voor vervaardigen genetisch gemodificeerde lijn) dan dient de
doelstelling in Kolom 5 FW of TO te zijn (36 of lager)

Anesthesie; Kolom 10
Códe

A. Is niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestond ......................................................... 1
e. Is niet toegepast omdat dit onverenigbaar was met het doel van de proef of praktisch niet
uitvoerbaar was ........................................................................................................................ 2
C. Is wel toegepast ..............................................................................................................3

Onder anesthesie wordt verstaan het toepassen van algehele of locale anesthesie. Beide omvatten pijnbestrijding
op het moment van de ingreep. Pijnbestrijding die dient ter bestrijding van napijn of langdurige pijn moet
geregistreerd te worden in kolom 11.
Code 2 wordt gebruikt indien er wel sprake was van een handeling die op zichzelf pijn of ander ongerief
veroorzaakte en waarbij anesthesie geïndiceerd was, maar waarbij anesthesie niet is toegepast omdat dit
onverenigbaar was met de proef of praktisch onuitvoerbaar was.

Niet toegestane combinaties:
-Als in kolom 9 (Bijzondere techniek) gekozen is voor code 2 (doden zonder voorafgaande handelingen) dan
dient Kolom 10 code 1 te bevatten.

Pijnbestrijding; Kolom 11
Pijnbestrijding, postoperatief of anderszins, Code
A. Is niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestond ......................................................... Y
8. Is niet toegepast omdat dit onverenigbaar was met het doel van de proef en praktisch niet
uitvoerbaar is ....................................................................... . ....................................... . ....... 2
C, Is wel toegepast ..............................................................................................................3

Onder pijnbestrijding wordt niet verstaan een sensibel blok op het moment van de ingreep; dit wordt
geregistreerd in kolom 10. AlÍeen pijnbestrijding die dient ter bestrijding van napijn of langdurige pijn wordt
geregistreerd in kolom 11.

Code 2 wordt gebruikt indien er wel sprake was van een handeling die op zichzelf pijn veroorzaakte en waarbij
pijnbestrijding geïndiceerd was, maar waarbij geen pijnbestrijding is toegepast omdat dit onverenigbaar was met
de proef of praktisch onuitvoerbaar was.

Niet toegestane combinaties:
-Als in kolom 9 (Bijzondere techniek) gekozen is voor code 2 (doden zonder voorafgaande handelingen) dan
dient Kolom 11 codel te bevatten.

-Als in kolom 12 een 1 (terminale proef wordt ingevuld, dan dient bij kolom 11 een 1 (geen aanleiding voor
pijnbestrijding) te worden ingevuld

Mate van ongerief; Kolom 12

Aan het dier is ten gevolge van de proef het volgende ongerief berokkend Code
A. Terminaal onder volledige anesthesie .................................................................................... 1
8. Licht ...................................................................................................................................2
8. Matig .............................................................................................................................3
C. Ernstig ................................................................................................................................4
D. Ernstig ongeriefoversrijgend* 5

*NB. Toelichting is verplicht.
Het werkelijke lijden van het dier in de verrichte díerproef moet worden gerapporteerd. Vermeld hier het
cumulatieve ongerief, rekening houdend met de ernst en de duur van het ongerief, herhaald ongerief binnen de
Bierproef, en maatregelen ter bestrijding van ongerief. In sommige gevallen kan dit worden beïnvloed door
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eerder gebruik van dat dier. De graad van ernst hoeft bij vervolggebruik echter niet noodzakelijk toe te nemen
en kan in bepaalde gevallen zelfs afnemen (gewenning). Het is derhalve niet zinvol de ernst van de procedures
waaraan een dier eerder werd blootgesteld, zonder meer op te tellen. De ernst moet altijd per geval worden
beoordeeld.

Nadere toelichting op de mate van ongerief en enkele voorbeelden treftuin de tabel aan het eind van dit
Registratieboekje.

Bij kolom 9 'Bijzondere technieken' code 2 `Doden zonder daaraan voorafgaande handeling' dientuin
kolom 12 altijd code 2 voor de 'Mate van ongerief' te gebruiken. Indien de proef alleen bestaat uit een
handeling waarbij het dier onder algehele anesthesie wordt gehouden en aansluitend (zonder bij te komen)
wordt gedood, wordt code 1 gebruikt en niet code 2, en ook niet code 2 `Doden zonder voorafgaande
handelingen' van kolom 9.
Indien de ernst van de procedure de categorie `Ernstig' (code 4) overtrof, dient u ongeriefcode 5 te registreren.
In een toe te voegen bijlage bij de registratie dient, onder verwijzing naar het betreffende recordnummer, aan
de CHD van de NVWA gemeld te worden welke omstandigheden hebben geleid tot ernstig overstijgend ongerief.
NB. Let hierbij op de eisen gesteld in artikel lOb, lid 3 van de Wod betreffende onthefFingsaanvraag hiervoor.

Niet toegestane combinaties:
-Als in kolom 9 (Bijzondere techniek) gekozen is voor code 2 (doden zonder voorafgaande handelingen) dan
dient Kolom 12 code 2 te bevatten.

Toestand van het dier na beëindiging van de proef; Kolom 13
Code

A. Het dier is gestorven/ gedood tijdens/ter beëindiging wande proef ...........................................1
8. Het dier is na beëindiging van de proef in leven gelaten ..........................................................2

Dieren die zijn gedood in het kader, tijdens, tengevolge of ter beëindiging van een Bierproef worden
geregistreerd met code 1. Hierbij tellen ook de dieren mee die in verband met de proef in pathologisch
onderzoek gaan. Onder Code 1 wordt tevens verstaan het doden van een dier direct aansluitend aan de proef
omdat als aevola van het exaeriment hergebruiken adoptie niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat er sprake
is van blijvend ongerief. Code 1 dient ook te worden toegepast op dieren die zijn gedood zonder voorafgaande
handeling.

Niet toegestane combinaties:
-Als in kolom 9 (Bijzondere techniek) gekozen is voor code 2 (doden zonder voorafgaande handelingen) dan
dient Kolom 13 code 1 te bevatten.

Projectvergunning/Onderzoeksplan/Protocol; Kolom 14
Code of nummer van de projectvergunning of studieplan vermelden. Alleen invullen indien u dit wenselijk acht.
Tijdens een eventuele inspectie door de NVWA moet u in elk geval kunnen tonen op welke gebruikte dieren een
record betrekking heeft.

Specificatie andere diersoort; Kolom 15
Van de dieren aangeduid met een *dient de juiste diersoort te worden aangegeven. In deze kolom dient u de
Nederlandse en wetenschappelijke naam weer te heven.

Het betreft:
Diersoort ............................................... Code
Andere knaagdieren (andere Rodentia)*...... 9
Andere roofdieren (andere Carnivore) * ....... 29
Andere soorten niet-menselijke primaten (andere soorten Ceboidea en Ce~copithecoidea)* 39
Andere zoogdieren (andere Mammalia)*...... 49
Andere vogels (andere Aves) * .................... 59
Reptielen (Reptilia)* ................................. 69
Andere amfibieën (andere Amphibia) * ........ 79
Andere vissen (andere Pisces)* .................. 89
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TOELICHTING BIJ REGISTRATIEFORMULIER 3

Specificatie andere geboorteplaats apen; Kolom 16
Hier dient u aan te geven wat de geboorteplaats is van apen, indien u gekozen heeft voor code 11 in kolom 3
(elders ter wereld geboren apen).

Specificatie ander Tox-onderzoek; Kolom 17
Indien instellingsvergunninghouders in kolom 8 kiezen voor code il, dient een omschrijving gegeven te worden
van de daadwerkelijke toepassing van de onderzochte stof. De Minister kan besluiten om voor deze toepassing
een code toe te kennen in deze kolom (17), welke een volgend registratiejaar beschikbaar komt voor algemeen
gebruik.
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