Deel jouw tips en
maatregelen om
solitaire huisvesting
van mannelijke
muizen te voorkomen
of te verfijnen

Enquête onder (ervarings)deskundigen naar aanleiding van het eerste Harry Blomberaad, namens het IvD Platform
Wouter Florijn, w.j.florijn@amsterdamumc.nl
In dit nummer van Biotechniek vind je het verslag van het eerste Harry Blom-beraad, dat op
21 maart in Utrecht over dit onderwerp werd georganiseerd door het NCad in samenwerking
met het IvD-Platform. Tijdens deze discussiemiddag zijn we geïnformeerd en met elkaar in
gesprek gegaan over solitaire huisvesting van mannelijke muizen. Wat zijn de wetenschappelijke en dierenwelzijnseffecten, en hoe kunnen we daar rekening mee houden in de dagelijkse
praktijk?

Kan het ook anders?
Dat solitaire huisvesting van sociaal levende dieren vermeden moet worden, daar waren de
meeste deelnemers het over eens. Kunnen we maatregelen treffen om solitaire huisvesting
te voorkomen? Niet als het vanwege de onderzoeksopzet niet anders kan... maar misschien
wel als het individueel huisvesten een gevolg is van bijtwonden wegens niet te vermijden
excessieve agressie of organisatie van fok. Wie in het dierenlab werkt met muizen heeft waarschijnlijk zo nu en dan te maken met vechtende en bijtende mannelijke dieren en heeft er
waarschijnlijk ook een mening over. Die mening willen we graag horen!

Deel jouw ervaringen, tips en ideeën
In ons werkveld is veel kennis en ervaring aanwezig met betrekking tot sociale huisvesting
van muizen en die kennis moeten we bij elkaar zien te krijgen. Daarom heeft het IvD-Platform
als vervolg op het Harry Blom-beraad een enquête opgesteld, zodat we zoveel mogelijk van
de bij jullie aanwezige informatie over het voorkomen en verfijnen van solitaire huisvesting
kunnen verzamelen. De reacties willen we vervolgens geordend en gebundeld met delen
iedereen via publicatie in Biotechniek. Je kunt anoniem je inbreng leveren, ook als je niet hebt
deelgenomen aan het Harry Blom-beraad. De enquête vind je hier:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKiV22OrLGOPBwKkgTHY_B6SvRHJArJ14-Gm3PitKRpORGAg/viewform?usp=sf_link
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Als opwarmertje geven we hieronder één van de vragen:
Denk aan meer dan 3 weken individuele huisvesting van een mannelijke muis. Wat vind je
van de volgende stellingen?
Een geroutineerd ervaringsdeskundige (zoals een dierverzorger) zal bij deze muizen vaker
dan normaal afwijkend/ontwijkend gedrag waarnemen tijdens de wekelijkse hantering en
controle. JUIST/ONJUIST/GEEN IDEE
Iemand die een muis moet fixeren en behandelen merkt dat het dier angstig of onrustig is.
JUIST/ONJUIST/GEEN IDEE
Het is onmogelijk om afwijkend/ontwijkend gedrag zonder uitgebreide gedragstesten vast
te stellen, wat de behandelaar meent te zien berust op voorkennis.
JUIST/ONJUIST/GEEN IDEE
De duur van de afzondering moet tot het noodzakelijke minimum (maximaal 3 weken) worden beperkt omdat er geen visueel, auditief, olfactorisch en/of tactiel contact met soortgenoten kan worden gehandhaafd.
JUIST/ONJUIST

•
•
•
•

Vraag jij je, net als wij, af hoe collega’s in het onderzoeksveld hierover denken?
Zie jij zelf mogelijkheden voor verbetering? Wil je aan het denken gezet worden door uitgekiende vragen? Doe dan mee aan de anonieme vragenlijst. Heb je vragen over deze enquête,
neem dan contact op met het IvD-Platform.
Vervolg Harry Blom-beraad: In september hopen het NCad en het IvD-Platform een tweede
Harry Blom-beraad te organiseren, deze keer over pijnbestrijding bij proefdieren. Zorg dat je
erbij bent en praat mee!
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