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1 Doel 
In dit document is weergegeven hoe er gehandeld dient te worden indien er (on)verwacht 
klinische verschijnselen bij dieren worden geconstateerd. Deze procedure wordt gebruikt voor 
zowel dieren met verwacht als onverwacht ongerief (bijvoorbeeld ziekte of studie gerelateerd) 
als dood gevonden dieren. 
 
2 Doelgroep 
 Afkorting 
Dierverzorgers/Biotechnici GDL DV/BT 
Unithoofden UH 
Dierenartsen DA 
Medewerkers IvD IvD 
Onderzoekers OZ 
(Vervangend) Verantwoordelijk Uitvoerende (V)VU 
 
3 Procedure 
3.1 In geval van dood gevonden dier (melding “dood dier”) 
1. DV/BT/OZ constateert een dood gevonden dier, voert uit wat als opvolgactie staat 

beschreven in het werkprotocol en legt dit vast in PRIS middels een melding “dood dier” 
(zie KAM doc. C.06-10 PRIS: Melding onverwacht ongerief & Melding dood dier). 

2. PRIS genereert na vastleggen een mail naar de verantwoordelijk uitvoerende onderzoeker 
(VU), de vervanger van de VU (VVU), de IvD, de DA, de betreffende DV/BT/OZ (als 
indiener). 

3. De DV/BT sluit de melding “dood dier” af in PRIS (vinkt aan “is goedgekeurd”, zie KAM doc. 
C.06-10 PRIS: Melding onverwacht ongerief & Melding dood dier). 

 
3.2 In geval van dier met ongerief 
1. DV/BT/OZ constateert bij een dier een afwijkend klinisch beeld. 
2. DV/BT/OZ beoordeelt het klinisch beeld:  

• Is het klinisch beeld als beschreven in het werkprotocol? 
• Is de mate van ongerief als beschreven in het werkprotocol? 
• Komt het voor op het tijdstip zoals beschreven in het werkprotocol? 
• Komt het voor bij het aantal dieren zoals beschreven in het werkprotocol? 
• Veroorzaakt het onnodig en vermijdbaar ongerief? 

3. Komt het klinisch beeld overeen zoals beschreven in het werkprotocol? 
Dan volgt de actie die behoort bij verwacht ongerief en legt de DB/BT/OZ dit vast in het 
welzijnsdagboek. 

4. Wijkt het klinisch beeld af zoals beschreven in het werkprotocol? 
Dan is er sprake van onverwacht ongerief en dient er een melding “onverwacht ongerief” 
gemaakt te worden. 
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3.3 Dier met onverwacht ongerief (melding “onverwacht ongerief”) 
1. Indien de DV/BT/OZ oordeelt dat er sprake is van een klinisch beeld/ongerief dat afwijkt op 

(een van) bovengenoemde 5 punten en opvolging behoeft, dan markeert hij/zij de kooi of 
het hok d.m.v. een felgroen kleurlabel en legt dit vast in PRIS d.m.v. melding 
“onverwacht ongerief” binnen vier uur (of eerder indien de urgentie hoog is). 
• De DV/BT/OZ geeft hierbij de aard van het klinische verschijnsel aan en de mate van 

het ongerief/afwijking. 
PRIS genereert vervolgens een e-mail naar alle betrokkenen. 

• In geval van een weekenddienst, kan de dierverzorger/biotechnicus direct telefonisch 
contact zoeken met de OZ. Op een later tijdstip diezelfde dag wordt de constatering 
vastgelegd in een melding “onverwacht ongerief” in PRIS. 

2. De VU (of VVU) stelt zich op de hoogte van de feitelijke situatie en geeft binnen 24 uur 
(eventueel na overleg met andere ter zake kundigen, afhankelijk van de aard, bijvoorbeeld 
met de IvD en/of de DA) aan wat er dient te gebeuren en wie de actie uitvoert om het 
ongerief zoveel als mogelijk te reduceren (opvolging). Dit zal hij doen via de PRIS Portal 
(reactie op melding “onverwacht ongerief”). 

3. De DV/BT handelt volgens instructie en noteert alle handelingen in de melding “onverwacht 
ongerief” in PRIS.  

4. Het afsluiten van de melding “onverwacht ongerief” kan alleen indien het ongerief is 
opgeheven, dan wel het dier niet meer leeft. Het afsluiten gebeurt in PRIS door DV/BT.   

 
3.4 In geval van een zeer acute situatie of niet tijdig reageren onderzoeker 
In geval van een zeer acute situatie kan de DV/BT direct telefonisch contact opnemen met de 
OZ, DA of de IvD. De VU (of VVU) geeft instructies via de PRIS Portal, indien nodig na 
consultatie van DA en/of IvD. De DV/BT legt de ondernomen actie vast via de melding 
“onverwacht ongerief” in PRIS met de toelichting uit het telefoongesprek en voert de actie uit 
volgens de instructies. 
Indien de VU (of VVU) niet tijdig reageert (de OZ kan dan mogelijk "in gebreke" zijn), of naar 
mening van de DV/BT onvoldoende adequaat reageert, neemt de DV/BT contact op met de IvD 
en/of de DA. Deze geven dan instructie aan de DV/BT en bevestigen dit per e-mail (cc OZ). 
In geval van een zeer acute (levensbedreigende) resp. acute situatie en OZ, IvD of DA zijn 
uiteindelijk niet bereikbaar gebleken, kan de DV/BT op basis van eigen inzicht besluiten om tot 
actie over te gaan. Dit kan betekenen dat een dier op dat moment wordt geëuthanaseerd. 
 
4 Schematische weergave van de procedure dood gevonden dier 
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5 Schematische weergave van de procedure dier met ongerief 
 

 


