INFORMATIE VOOR DE GOEDKEURING VAN SPERMAWINNINGCENTRA
* De vermeldingen in het blauw geven indicaties weer die moeten worden gevolgd bij het invullen van
de vragenlijst.
I.

Algemene informatie
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bedrijfsnaam : de naam van de inrichting vermelden, zoals die opgenomen is in FOODWEB
Adres : de adres van de inrichting vermelden, zoals die opgenomen is in FOODWEB
Telefoon :
Fax :
E-mail:
Officieel erkenningsnummer : de erkenningsnummer van de inrichting vermelden, zoals
die opgenomen is in FOODWEB
g. Naam van de dierenarts verantwoordelijk voor het centrum: de naam van het
centrumdierenarts vermelden
h. Email van de centrumdierenarts :
II.

Informatie betreffende de dieren
a. Welke rassen zijn aanwezig in het spermacentrum?

III.

Sanitaire testen
a. Welke testen worden in het centrum uitgevoerd, en op welke frequentie? Alle (intern en
extern) uitgevoerde testen vermelden
b. Beschikt het centrum over zijn eigen laboratorium? Het doel van dit labo verduidelijken
(type analyses die er worden uitgevoerd)
c. De type ziekten en klinische symptomen beschrijven die meestal in het centrum worden
vastgesteld.

IV.

Toezicht op het centrum et documentatie
a. Wat is de frequentie van het officiële toezicht?
b. Zijn er veterinaire medische certificaten die getuigen van een normale sanitaire toestand
in de 60 dagen voor en de 30 dagen na de dag van spermawinning?
c. Zijn er hokken of isolatieruimtes voor zieke stieren?
d. Zijn er geïsoleerde velden of omheiningen voor de dieren die in het centrum verblijven?
e. Zijn de dieren van het centrum correct geïsoleerd van andere dieren aan de hand van
kunstmatige of natuurlijke barrières?
f. Wordt de binnenkomst van bezoekers streng gecontroleerd?
g. Zijn er carrousels voor de lichaamsbeweging van de stieren?
h. Worden de dieren in specifieke units gehuisvest?
i. Kan het personeel dat met de donordieren werkt in contact komen met andere dieren?
j. Is er een insectenbestrijdingsprogramma ? Zo ja, hoe vaak wordt het geïmplementeerd ?
k. Is er een bestrijdingsprogramma voor knaagdieren ? Zo ja, hoe vaak wordt het
geïmplementeerd?

l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

V.

Wordt er een post-mortemevaluatie van donordieren uitgevoerd? Beschrijven in welke
gevallen een dergelijke evaluatie zou kunnen worden uitgevoerd.
Is er een geschikt plaats om zich te ontdoen van dode dieren?
Is er een isolatie- of quarantaineruimte voor de sanitaire controle van dieren vóór hun
opname?
Hoe lang blijven de donordieren in quarantaine voor en na hun opname in het centrum?
Is er een kwaliteitshandboek opgesteld door het centrum?
Is er een handleiding van analytische technieken?
Zijn er schriftelijke procedures voor het identificeren van elk batch sperma?
(kwaliteitshandboek)
Zijn er registers over de traceerbaarheid van elk geproduceerde partij sperma?
Zijn er registers over de reproductieve historiek van de donordieren?
Zijn er sanitaire registers voor elk donordier ?
Zijn er sanitaire registers over de productie, het opslag en het verhandelen van sperma?
Zijn er andere dieren aanwezig in het spermacentrum, die niet bedoeld zijn voor
spermaproductie (bijvoorbeeld honden, lokdieren, enz.)?
Worden lokdieren aan dezelfde quarantaine- en testvereisten onderworpen als
donordieren?
Is er een eigen laboratorium binnen de faciliteiten?
Levert het laboratorium diensten aan een ander spermacentrum? Indien dit het geval is,
detailleer de naam en erkenningsnummer van het betrokken spermacentrum, en vermeld
of het deel uitmaakt van hetzelfde groep als het spermacentrum waarvoor de goedkeuring
wordt gevraagd.

Installaties
a. Ruimte voor de spermawinning
 Is er een bioveiligheidsprogramma voor deze ruimte? (kwaliteitshandboek)
 Zijn er bevestigingsriemen voor dieren?
 Zijn er fantomen?
 Is er een directe toegang tot het laboratorium? Rekening houden met volgende
vraag
 Is er een toegang tot het laboratorium via een venstertje?
 Is er een reiniging- en ontsmettingsprogramma voor het centrum?
(kwaliteitshandboek)
 Is er een gedocumenteerd onderhoudsprogramma voor apparatuur?
 Kunnen voertuigen die dieren of ander materiaal vervoeren het ruimte voor
spermawinning binnen?
 Op welke frequentie wordt de ruimte voor spermawinning gereinigd en ontsmet?
b. Laboratoriumruimte (een gedetailleerde plan toevoegen) De legende van het plan moet in
het Spaans zijn.
 Is er een fysisch, chemisch en bacteriologisch controleprogramma voor het water
dat in het centrum wordt gebruikt? (kwaliteitshandboek)
 Is het laboratorium fysiek gescheiden van de ruimte voor spermawinning?
 Van welk materiaal is het laboratorium gemaakt?
 Op welke frequentie wordt de laboratorium gereinigd en ontsmet?
c. Andere ruimtes
 Zijn er sociale ruimtes, een kantine voor het personeel, kleedkamers voor het
personeel, toiletten, vrijetijdsvoorzieningen, of andere?
 Van welk materiaal zijn de opslaginstallaties gemaakt ?

 Zijn er administratieve ruimtes?
VI.

Uitrustingen/Materialen Voor punten a) tot en met l), vermelden of de uitrustingen al dan
niet aanwezig zijn.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Kunstmatige vagina’s
Sterilisator
Double distillateur d'eau
Waterbad
Microscoop
Fotometer
Weegschaal
Verdunningspomp
Machine voor het vullen en sluiten van rietjes
Spermavriezer
Pipetten
Bord voor de behandelingen van dieren
Is er een programma voor het kalibreren van apparatuur?
Neemt hij het historiek van elk apparaat op? (kwaliteitshandboek)
Zijn er procedures voor het handelen en onderhouden van uitrusting?
Zijn chemische reagentia correct geclassificeerd en opgeslagen?
Zijn voorbereide oplossingen correct geïdentificeerd ?
Zijn er gedocumenteerde procedures voor het bereiden van
(kwaliteitshandboek)
s. Is er voor elke ruimte geschikte kledij ?
t. In welke ruimte wordt de kunstmatige vagina gereinigd en gedesinfecteerd?

VII.

reagentia?

Personeel
a. Zijn er schriftelijke procedures waarin de rollen en verantwoordelijkheden van het
personeel worden beschreven?
b. Zijn er opleidingsregisters?
c. Zijn er hygiënenormen?
d. Werd het personeel opgeleid in hygiënepraktijken?
e. Is er een programma voor gezondheid op het werk?
f. Zijn er schriftelijke normen voor industriële veiligheid?
g. Worden beveiligingspraktijken toegepast ? Welk type ?
h. Zijn er maskers en veiligheidsbrillen voor het behandelen van vloeibare stikstof?
i. Zijn er handschoenen voor het behandelen van bevroren producten?
j. Zijn er brandblussers?
k. Heeft al het personeel toegang tot de ruimte van verzameling?

VIII.

Processen
a. Het winningsproces beschrijven.
b. Het verdunnings- en verpakkingsproces beschrijven (inclusief verdunningsmiddelen, koelenvriestijd, enz.)
c. Het opslagproces beschrijven.
d. De omstandigheden waaronder de dieren worden gehouden beschrijven.

e. De sanitaire controles beschrijven, waaraan de dieren worden ontworpen voor en tijdens
hun quarantaine, vooraleer hun binnenkomst in het spermawinningscentrum.
f. De sanitaire controles beschrijven, waaraan de dieren tijdens hun verblijf in het
spermawinningscentrum worden ontworpen.
IX.

Bijlagen
a. Plan van het centrum De legende moet in het Spaans zijn.
b. Kopie van het rapport van de laatste inspectie. Vertaling niet nodig, tenzij specifiek
opgevraagd door de Peruaanse overheid. In dergelijk geval, is de vertaling ten laste van de
operator.
c. Actuele digitale foto’s. Te verstrekken door de operator op een elektronisch medium (USBstick). Een luchtfoto is welkom maar niet verplicht.

