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2.

Format
Projectvoorstel dierproeven
·
·
·
·

Dit format gebruikt u om uw projectvoorstel van de dierproeven
te schrijven
Bij dit format hoort de bijlage Beschrijving dierproeven. Per
type dierproef moet u deze bijlage toevoegen.
Meer informatie over het projectvoorstel vindt u op de website
www.centralecommissiedierproeven.nl.
Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028).

1 Algemene gegevens
1.1

Vul uw deelnemernummer
van de NVWA in.

11800

1.2

Vul de naam van de
instelling of organisatie in.

Academisch Medisch Centrum

1.3

Vul de titel van het project
in.

Rol van afweersysteem bij hart- en vaatziekten: immuun checkpoint
regulatoren

2 Categorie van het project
2.1

In welke categorie valt
het project.

Fundamenteel onderzoek

U kunt meerdere
mogelijkheden kiezen.

Wettelijk vereist onderzoek of routinematige productie

Translationeel of toegepast onderzoek
Onderzoek ter bescherming van het milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Onderzoek gericht op het behoud van de diersoort
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Instandhouding van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren,
niet gebruikt in andere dierproeven

3 Algemene projectbeschrijving
3.1 Achtergrond
Licht het project toe. Beschrijf de aanleiding, de achtergrond en de context. Besteed aandacht aan de bij
vraag 2 aangekruiste categorieën.
·
·
·

Geef in geval van ‘wettelijk vereiste dierproeven’ aan welke wettelijke eisen (in relatie tot beoogd
gebruik en markttoelating) van toepassing zijn.
Geef in geval van ‘routinematige productie’ aan welk(e) product(en) het betreft en voor welke
toepassing(en).
Geef in geval van ‘hoger onderwijs of opleiding’ aan waarom in dit project, in relatie tot het
opleidingsprogramma en eindtermen, is gekozen voor dierproeven.

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken in de Westerse wereld. Er wordt
verwacht dat de incidentie van HVZ de komende jaren nog sterk zal toenemen door de steeds ouder
wordende populatie en de toename van ziekten met een verhoogd risico op HVZ zoals obesitas en
diabetes, het metabool syndroom. Myocardinfarct en beroertes veroorzaakt door de ontwikkeling van
atherosclerose, in combinatie met een toename in het metabool syndroom zijn de belangrijkste vormen
van hart- en vaatziekten.
Lipiden verlagende therapieën, vooral gericht op het LDL-cholesterol, vormen op dit moment de
belangrijkste behandeling van hart- en vaatziekten en verlagen het risico met ongeveer 30%. Echter, in
een groot deel van de patiënten zijn deze therapieën niet voldoende effectief. Hetzelfde geldt voor
therapieën m.b.t. het metabool syndroom, zoals glucose verlagende middelen, waaronder insuline. Om
de mortaliteit en morbiditeit als gevolg van HVZ en het metabool syndroom verder te kunnen verlagen is
het dus belangrijk dat er nieuwe aanpakken worden ontwikkeld die HVZ kunnen verminderen naast de
huidige bestaande therapieën.
Activatie van het immuunsysteem en de daaruit voortvloeiende inflammatie spelen een prominente rol bij
de ontwikkeling van atherosclerose en HVZ, en het metabool syndroom (Libby, Tabas, Fredman, &
Fisher, 2014, Emerging Risk Factors Collaboration et al., 2012; Nurmohamed, Heslinga, & Kitas, 2015).
Vanuit fundamenteel muisonderzoek is duidelijk dat interventies in het immuunsysteem en inflammatie
kunnen leiden tot een verminderde atherosclerose ontwikkeling en het metabool syndroom (
). Een beter begrip van hoe activatie van
het immuunsysteem en de resulterende inflammatie bijdraagt aan het ontstaan van HVZ en het metabool
syndroom en de klinische complicaties van HVZ zal kunnen leiden tot een betere diagnose van patiënten
en nieuwe innovatieve therapieën om HVZ te voorkomen en behandelen. Dit project richt zich op het
verkrijgen van beter begrip in de rol van communicatie tussen immuun cellen
in het ontstaan van hart- en vaatziekten alsook het metabool syndroom in
muizen zodat dit later tot nieuwe interventies kan leiden bij mensen.
Het immuunsysteem bestaat uit vele soorten immuun cellen. Tijdens homeostase, maar vooral tijdens
een immuunrespons communiceren deze cellen met elkaar om een immunologische reactie (inflammatie
en resolutie van inflammatie) in goede banen te leiden.

komen niet slechts tot expressie op immuuncellen, maar ook op o.a. endotheelcellen, gladde
spiercellen, en adipocyten, hepatocyten.
Nadat receptor en ligand een interactie zijn aangegaan wordt via celtype specifieke signaaltransductie
routes de afgifte van pro- of anti-inflammatoire chemokines en cytokines gestimuleerd(Gerdes & Zirlik,
2011).
spelen derhalve een centrale rol in weefsel homeostase,
inflammatoire reacties en immuunregulatie. In de laatste 20 jaar is uit onderzoek gebleken dat de
diverse
een belangrijke rol spelen in chronisch inflammatoire ziekten.
Genetisch gemodificeerde muizen die een
missen die immuun cel activatie
bevordert, zoals
, hebben een verbetering van ziekteverschijnselen in
chronisch inflammatoire ziekten (bv colitis, encephalitis, arthritis, atherosclerose) laten zien, terwijl
muizen die een
missen die betrokken is bij het beperken van de
immuunrespons, zoals
, een verergering van het chronisch inflammatoire ziektebeeld
laten zien.

Gebruik makend van in vitro studies gecombineerd
met in vivo muismodellen en patiënten materialen hebben we in de loop van de jaren belangrijke
opgehelderd die belangrijk zijn in de ontwikkeling van atherosclerose, atherosclerotische plaque
stabiliteit, en in atherosclerose verwante aandoeningen zoals het metabool syndroom

In het huidige project willen we verder gaan met de bestudering
daarmee atherosclerose en metabole dysregulatie beïnvloeden. Verder
willen we nieuwe therapieën ontwikkelen die ingrijpen op
en daarmee
atherosclerose en het metabool syndroom kunnen verminderen. Dit willen we doen door te bestuderen
hoe interventies (bijvoorbeeld door genetische knockouts of met farmacologische blokkade) in deze
processen het functioneren van
beïnvloeden en daarmee effecten
hebben op obesitas/diabetes en atherosclerose. Daarnaast willen we mogelijke nieuwe, celtype specifieke
signaaltransductieroutes, hun regulatie en de effecten op chemokine en cytokine uitscheiding van
identificeren en karakteriseren met deze studies, zodat we op basis
daarvan nieuwe inhibitoren kunnen ontwikkelen en testen in modellen van atherosclerose en het
metabool syndroom.
Referenties:
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role of B7 costimulation in obesity-related nonalcoholic steatohepatitis and metabolic dysregulation. Hepatology
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3.2 Doel
Beschrijf de algemene doelstelling en haalbaarheid van het project.
·
·

In het geval het project gericht is op één of meer onderzoeksdoelen: op welke vra(a)g(en) dient dit
project antwoord(en) te verschaffen?
In geval het een ander dan een onderzoeksdoel betreft: in welke concrete behoefte voorziet dit
project?

Doelstelling:
Het hoofddoel van dit project is het verkrijgen van nieuwe inzichten in de rol van
in hart- en vaatziekten, en het metabool syndroom. Het richt zich op fundamenteel
onderzoek naar het functioneren van
in de verschillende cel types onder
gezonde condities en onder condities die bijdragen aan ziekteontwikkeling. Daarnaast willen we met dit
project op basis van het fundamentele onderzoek studies doen naar mogelijkheden van modulatie van
middels interventies in hun upstream en downstream mediatoren en
signaaltransductiemoleculen en hierbij de effecten op ziekteontwikkeling in muismodellen onderzoeken.
We kunnen dit als volgt specificeren:
1. Via welke processen reguleren
activatie van de verschillende
(immuun)celtypen onder inflammatoire condities?
2. Wat zijn de effecten van interventies (oa genetisch, farmacologisch) in deze processen op
specifieke (immuun)cel functies die belangrijk zijn bij hart- en vaatziekten en het metabool
syndroom?
3. Wat zijn de consequenties van deze interventies voor hart- en vaatziekteontwikkeling en de
ontwikkeling van het metabool syndroom?
Haalbaarheid:
Hierdoor heeft de groep zeer goede
expertise in huis om alle voorgestelde analyses uit te kunnen voeren.
.
We schatten in dat de voorgestelde proeven haalbaar zijn omdat dit past bij een groepsgrootte van
ongeveer 15 verschillende onderzoekers (AIO’s, postdocs en analisten), en een groot aantal
gastonderzoekers (10) die onder onze leiding diabetes/obesitas en atheroscleroseproeven komen doen.
We hebben de afgelopen jaren uitgebreide ervaring opgebouwd wat betreft de hoeveelheid proeven en
dieren die door de onderzoekers gebruikt (kunnen) worden.
Hierdoor is dit project in zijn totaliteit zeer haalbaar.

3.3 Belang
Beschrijf het wetenschappelijk en/of maatschappelijk belang van de hierboven beschreven
doelstelling(en).
Maatschappelijk belang: Nederland telt ruim 1 miljoen hart- en vaat patiënten en per dag overlijden 100
mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten, worden 125 mensen getroffen door een beroerte en
krijgen 80 mensen een hartinfarct (cijfers Nederlandse Hartstichting 2016). Met dit project willen we
ontrafelen die bijdragen aan het ontstaan van hart- en
vaatziekten en het metabool syndroom. Hierdoor kunnen in de toekomst nieuwe therapieën ontwikkeld
worden ter voorkoming en behandeling hiervan.
Wetenschappelijk belang: Wetenschappelijk gezien zal de kennis die we met dit project vergaren
bijdragen aan een beter begrip van de moleculaire mechanismen die inflammatie beïnvloeden middels
. Ten eerste in relatie tot de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en het
metabool syndroom, maar de processen die we bestuderen en verder zullen gaan ophelderen zullen ook
bijdragen aan een beter begrip van hoe macrofagen functioneren in vele andere (chronische)
inflammatoire aandoeningen waarbij immuun checkpoint regulatoren een belangrijke rol spelen, zoals

IBD (inflammatoire darmziekten), MS (multiple sclerose), SLE (systemische lupus erythematosus),
kanker etc.
De wetenschappelijke inhoud en het maatschappelijk belang van het onderzoek binnen onze
onderzoeksgroep wordt beoordeeld middels ‘peer-review’ procedures en is in detail getoetst door
internationale onderzoekers toonaangevend in het cardiovasculaire, immunologische en/of metabole
onderzoeksveld. Al deze projecten worden op zowel wetenschappelijke kwaliteit als maatschappelijk
belang zeer uitgebreid beoordeeld door de wetenschapscommissies van de betreffende instanties, zoals
de Nederlandse Hartstichting, NWO en de European Research Council. Deze maken hiervoor gebruik van
(inter)-nationale reviewers en maatschappelijke klankbordgroepen.
Verantwoording voor dit onderzoek wordt afgelegd naar o.a. de Nederlandse Hartstichting, de Europese
Unie, maar ook naar de Raad van Bestuur van het AMC in de vorm van het garanderen van voldoende
maatschappelijke-, gezondheids- en wetenschappelijke impact en het garanderen van het goed verlopen
van promotie trajecten van promovendi.
3.4 Onderzoeksstrategie
3.4.1 Geef een overzicht van de algemene opzet van het project (strategie).
Het onderzoek voorgesteld in dit project heeft als belangrijkste uitgangspunt voort te gaan met
fundamentele kennis die eerder is opgedaan met humane, celbiologische en/of muisstudies. Een zeer
belangrijk fundament ligt in dit “voorwerk”. Dit “voorwerk” bestaat uit kennis die is opgedaan m.b.v.
genetische studies in patiënten populaties kijkende naar genen die een rol spelen bij de ontwikkeling van
hart- en vaatziekten maar ook andere chronische en acute inflammatoire aandoeningen waarbij een rol
ligt voor
. Dit zullen gepubliceerde studies in de literatuur zijn en
ongepubliceerde studies gedaan door collega’s met wie wij samenwerken. Daarnaast zullen we als
“voorwerk” kennis gebruiken die is opgedaan met celbiologische studies (muis en mens) en (genetische)
screens van diverse immuuncellen, van atherosclerotische plaques en vetweefsel zoekende naar factoren
die het landschap van
beïnvloeden. Opnieuw zullen we hierbij uitgaan
van de literatuur maar ook sterk bouwen op onderzoek dat binnen de onderzoeksgroep en het
onderzoeksinstituut loopt. Als laatste zal ook als “voorwerk” kennis gebruikt worden die is opgedaan met
in vivo muis studies, eerder door ons gedaan of gepubliceerd. Voor zover mogelijk zal de humane
relevantie van gevonden genen worden onderzocht in humane (immuun)cellen en humaan weefsel
alvorens het werk in proefdieren zal worden gedaan.
Voortbouwend op onze al lang lopende onderzoekslijnen zal het onderzoek in dit project zich richten op
drie hoofdonderwerpen, te weten:
A.
die (immuun) cel activatie en hart- en vaatziekten en/of het metabool
syndroom beïnvloeden;
B. Genen die de functie van
aansturen en (immuun) cel activatie en
hart- en vaatziekten en/of het metabool syndroom beïnvloeden en
C. Nieuw te ontwikkelen/te identificeren medicijnen die de functie van
en
hart- en vaatziekten en/of het metabool syndroom beïnvloeden.
We willen voor al deze lijnen doelstelling 1, 2 en 3 doorlopen.
De experimentele workflow is aangegeven in onderstaand schema:

Kandidaat
, kandidaat genen die hun functie beïnvloeden en medicijnen die
hun werkwijze potentieel beïnvloeden passend binnen één van de drie hoofdonderwerpen zullen
blootgesteld worden aan een trapsgewijze analyse die bepaald wordt door de reeds aanwezige kennis.
Dit “voorwerk” bepaalt het niveau waarop de kandidaten instromen in onze analyses. Het vinden van
nieuwe kandidaten zal gedaan worden door gebruik te maken van zowel in vitro als in vivo studies
waarbij specifieke stimuli en omstandigheden worden gebruikt die relevant zijn voor ziekteontwikkeling
(bijvoorbeeld door in vitro toediening van lipiden aan cellen of in vivo dieet-geïnduceerde
hyperlipidemische omstandigheden in de muis).
Genen waarvan weinig bekend is zullen eerst uitgebreid in vitro gekarakteriseerd worden m.b.v. primaire
celkweken (bv macrofagen, dendritische cellen, T-cellen, B-cellen, adipocyten, endotheelcellen, gladde
spiercellen; vaak gecombineerd met studies met cellijnen en met humane cellen) en zullen getest
worden op de expressie van meerdere
en voor functies die relevant zijn
voor hart- en vaatziekten waaronder bijvoorbeeld cellulaire activatie en chemokine/cytokine afgifte,
celadhesie, differentiatie, proliferatie, fagocytose en endocytose. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van
cellen uit transgene dieren (bv knock-out muizen) of cellen die in vitro behandeld worden met bv siRNA,
shRNA of small molecules die aangrijpen op de kandidaatgenen.
Op basis van deze uitkomsten zal de beslissing genomen worden welke genen verder in vivo getest
zullen worden, waarbij gekeken zal gaan worden naar o.a. weefselmacrofagen (bv peritoneaal
macrofagen), T-cellen, B-cellen, dendritische cellen uit de milt en lymfeklieren, endotheelcellen en gladde
spiercellen uit de vaatwand en adipocyten uit vetweefsel waarbij eerder genoemde functies geanalyseerd
zullen worden, effecten op het functioneren van organen en effecten van modulatie van de
kandidaatgenen op het immuunsysteem. Kandidaten waarvan vanuit het “voorwerk” al meer bekend is
zullen eerder op dit in vivo niveau instromen.
Vervolgens zullen relevante kandidaten verder getest worden in in vivo ziektemodellen relevant voor
hart- en vaatziekten en het metabool syndroom, te weten atherosclerose ontwikkeling en obesitas en
diabetes ontwikkeling, als belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten. Opnieuw zullen hiervoor
transgene muizen gebruikt worden, maar ook zal in bepaalde gevallen gekozen worden voor bijvoorbeeld
een aanpak waarbij targetgenen gemoduleerd worden door siRNA, small molecules of antilichamen. Ook
op dit niveau kunnen weer kandidaten instromen op basis van uitgebreidere kennis uit het “voorwerk”.
3.4.2 Geef een overzicht op hoofdlijnen van de verschillende onderdelen van het project en de daarbij
gebruikte type(n) dierproef of dierproeven.
Het onderzoek richt zich op de identificatie en karakterisatie van kandidaten die de functie van

moduleren en daarmee hart- en vaatziekten beïnvloeden.
In de eerste fase van de studies worden kandidaten geïdentificeerd door gebruik te maken van
bestaande humane- en dier- cel modellen, eiwit-eiwit interactie studies, genexpressie studies in
bestaande humane cohorten, genetische studies in families, en via genome-wide associatie studies
(GWAS) in de humane populatie. Daarnaast zullen screens worden uitgevoerd op cellen en weefsels
gebruik makende van onderstaand beschreven experimenten om additionele en nieuwe kandidaten te
identificeren.
Afhankelijk van de expressie van de
en/of zijn respectievelijke modulator,
zullen de in vitro studies gedaan worden in primaire cellen. De in vitro studies zullen o.a. gedaan worden
met uit beenmerg gedifferentieerde macrofagen of dendritische cellen, T- of B-cellen en dendritische
cellen geïsoleerd uit de milt en/of lymfeklieren, endotheelcellen of gladde spiercellen uit de vaatwand,
adipocyten uit vetweefsel of macrofagen en B-cellen geïsoleerd uit het peritoneum. Deze cellen zijn
afkomstig uit transgene muismodellen voor de betrokken genen of uit wildtype dieren waarbij ter
bestudering van de genfunctie bijvoorbeeld gewerkt gaat worden met specifiek inhiberende of
stimulerende small molecules of siRNAs. De cellen worden vervolgens gebruikt voor een zeer breed scala
aan fenotyperingen waarbij een goed eerste beeld moet ontstaan van de rol van de betrokken kandidaat
in het functioneren van de betreffende immuun checkpoint regulator en de gevolgen voor het fenotype
van de (immuun)cel(len).
Vervolgens zullen studies gedaan worden waarbij gekeken gaat worden naar het functioneren van de
desbetreffende (immuun)cel in vivo (bv cytokine productie, proliferatie, differentiatiestadium) en zullen
deze cellen uit bloed of organen geïsoleerd worden. Dit zal gebeuren door eerdergenoemde
muismodellen te gebruiken of interventies met inhiberende of activerende stoffen te doen. Hierbij zullen
de relevantie (immuun)cellen geïsoleerd worden uit verschillende organen (bv peritoneum, milt).
De consequenties voor het functioneren van
in een ziekte setting en de
gevolgen voor ziekteontwikkeling worden getest door gebruik te maken van in vivo muismodellen. De
focus zal liggen op twee verschillende ziektebeelden, atherosclerose en het metabool syndroom waarbij
de keuze voor welk ziektebeeld onderzocht zal worden bepaald wordt door het “voorwerk” en de eerdere
studies zoals hierboven omschreven. In alle drie deze aanpakken zal de focus liggen op de relevante
kandidaten door gebruik te maken van specifieke muismodellen die (mogelijk) transgeen zijn voor het
betreffende kandidaatgen of door interventies te doen met verbindingen (bv. farmacologisch,
antilichamen) die aangrijpen op het betreffende gen. Soms zal een studie gecombineerd worden met een
beenmergtransplantatie waarbij specifiek naar de effecten van uit het beenmerg afkomstige
immuuncellen gekeken kan gaan worden, of met de transfer van B- en/of T cellen van transgene muizen
in muizen zonder eigen T en/of B cellen. Dit is een aanpak die een snellere maar vooral efficiëntere route
is naar beter begrip van de functie van een gen in immuuncellen in de ontwikkeling van ziekte en het
voorkomt complexe kruisingen waarbij veel muizen nodig zijn. Derhalve draagt dit dus bij aan een
efficiënter proefdiergebruik. De onderstaande experimenten zullen in sommige omstandigheden
uitgevoerd worden in een hyperlipidemische setting die gegenereerd wordt door muizen te gebruiken die
door genetische veranderingen gevoelig zijn voor dieet-geïnduceerde hyperlipidemie (bv apoE of LDLR
deficiënte dieren) of door een interventie (o.a. siRNA, virale transductie) die aangrijpt op het
lipidenmetabolisme (bv LDLR, PCSK9) en daardoor ook gevoeligheid voor dieet geïnduceerde
hyperlipidemie geeft.
a. Consequenties voor atherosclerose ontwikkeling. Deze proef is gericht op ontrafeling van het
mechanisme dat ten grondslag ligt aan atherosclerose ontwikkeling in de vaatwand. Aandacht zal
dan vooral uitgaan naar karakterisatie van immuun checkpoint regulatoren en (immuun)cel
activatie in de atherosclerose ontwikkeling. Dit zal gecombineerd worden met uitgebreide
karakterisaties van het immuunsysteem gedurende de atherosclerose ontwikkeling. Ook zullen
biochemische bloedparameters gemeten worden gedurende de proef.
b. Consequenties voor metabole parameters. De experimenten binnen deze dierproef bestaan uit
het geven van speciale diëten, gevolgd door een reeks aan metingen om inzicht te krijgen in de
rol van immuun checkpoint regulatoren in het ontstaan van hyperlipidemie, diabetes en obesitas.
Er zal o.a. gekeken worden naar obesitas ontwikkeling m.b.v. DEXA scans, en de mate van
glucose tolerantie, en insuline resistentie als voorlopers van diabetes. Verder zullen de muizen
metabool gekarakteriseerd worden in metabole kooien (respiratie, calorimetrie). Deze metingen
kunnen op meerdere tijdspunten verricht worden om een indicatie te krijgen wat het effect van
het kandidaat gen is op het verloop van de ziekte maar vereisen geen terminatie van het dier.
Aan het eind van het experiment worden de dieren opgeofferd om m.b.v. uitgebreide analyses

van organen het ziektebeeld goed in kaart te brengen. Voor deze studies wordt nauw
samengewerkt met experts in het veld uit het AMC en LUMC.
Voor een deel van de studies zal gewerkt gaan worden met muismodellen die ontstaan door nieuwe
kruisingen van bestaande modellen. Hiervoor zal een inschatting van ongerief gedaan worden gedurende
de eerste twee generaties.
3.4.3 Beschrijf en benoem de logische samenhang van deze verschillende onderdelen en de eventuele
fasering in de uitvoering. Vermeld eventuele mijlpalen en keuzemomenten.

Figuur 1: Workflow van de experimentele aanpak met aangegeven de drie niveaus waarop karakterisaties zullen
plaatsvinden.
Gedurende de in dit project beschreven experimenten zullen we kennis vergaren over de mechanistische
werking van
in het functioneren van het immuunsysteem in
ziekteontwikkeling (Figuur 1). Karakterisatie en identificatie van kandidaten zal op drie niveaus
plaatsvinden: 1) op in vitro celniveau, 2) op in vivo cel- en weefselniveau en 3) op ziektemodelniveau. In
het eerste geval zullen, afhankelijk van het expressiepatroon van de desbetreffende kandidaat
(immuun)cellen in vitro gekarakteriseerd worden na behandeling met bv lipiden of cytokines waardoor
zeer specifiek informatie over effecten en processen verkregen kan worden. In het tweede geval zullen
cellen geïsoleerd worden uit verschillende organen en zullen de consequenties voor het in vivo
functioneren van de desbetreffende (immuun) cel(len) in kaart worden gebracht, rekening houdend met
de systemische en lokale (weefsel) context van de cellen. In het derde geval zullen de consequenties
voor ziekteontwikkeling in relatie tot het functioneren van immuun checkpoint regulatoren in kaart
worden gebracht.
Binnen de proeven is een duidelijke interactie qua experimenten omdat de processen en functies die op
alle niveaus worden gemeten directe relaties met elkaar hebben. Effecten op een specifiek fenotype in de
eerste analyses in vitro zal mogelijk consequenties hebben voor het functioneren van de cellen in vivo en
dit zal vervolgens mogelijk effecten hebben op het functioneren in een ziekte-setting en op de
ontwikkeling van die ziekte. Tussen de verschillende niveaus vindt ook interactie plaats. Bevindingen die
gedaan worden op ziektemodel niveau kunnen bijvoorbeeld aanleiding geven tot experimenten op
celniveau of orgaanniveau om onderliggende mechanismen op te helderen.
Afhankelijk van het voorwerk, zowel binnen de groep als in de literatuur, kunnen kandidaten op

verschillende niveaus het onderzoek instromen. Studies kunnen hebben aangetoond dat expressie van
een kandidaat i
effecten heeft op het in vitro functioneren van (immuun)cellen (met mogelijk
beschreven consequenties voor bepaalde ziekten) en dit kan leiden tot een onmiddellijke toepassing van
deze kennis op in vivo muismodel en/of ziektemodel niveau.
Mijlpalen:
- Succesvolle generatie en/of validatie van een model voor een kandidaat, bijvoorbeeld het verkrijgen
van een muis die een kandidaat gen (celspecifiek) mist.
- Succesvolle karakterisatie van de effecten van interventie (bv door een knockout of behandeling
met een farmacologische remmer) in een kandidaat gen op (immuun) cel functie in vitro
- Succesvolle karakterisatie van de effecten van interventie in een kandidaat gen op (immuun) cel
functie in vivo
- Identificatie van de effecten van interventie in een kandidaat gen op ziekteontwikkeling
(atherosclerose, metabool syndroom)
Keuzemomenten:
In onze experimentele aanpak maken we gebruik van een stapsgewijze procedure, als in een
trechterformaat. In het kort: de kandidaten worden eerst basaal gekarakteriseerd met in vitro
experimenten (niveau 1). Daarna vindt afhankelijk van de uitkomsten (effecten op voor hart- en
vaatziekten relevante processen) een eerste selectie plaats (stoppen/doorgaan), wordt de keuze bepaald
voor de richting van de vervolg-experimenten (die gericht zijn op in vivo (immuun) cel functie), en wordt
de noodzaak voor verdere karakterisatie op orgaan/cel niveau bepaald (niveau 2). Een belangrijk
keuzemoment ligt bij het ontbreken van een fenotype op celniveau en/of weefselniveau. Is dit het geval,
dan betekent dit het einde van de experimenten met het diermodel. Als laatste fase worden
kandidaatgenen getest in een of beide in vivo ziektemodellen (niveau 3). De keuze voor welk specifiek
ziektemodel getest zal gaan worden, wordt bepaald door de uitkomsten op niveau 1 of 2 (of “voorwerk”).
Bijvoorbeeld als een gen effecten heeft op de adipokine secretie in de adipocyt, is het aannemelijker om
het in een obesitas model te testen, terwijl een gen dat effecten heeft op migratie van
macrofagen/monocyten het mogelijk consequenties kan hebben voor zowel atherosclerose ontwikkeling
als obesitas. De overgang tussen de verschillende niveaus wordt sterk bepaald door de daarvoor
behaalde resultaten en mogelijk aanwezig “voorwerk”. Zo kunnen bijvoorbeeld gepubliceerde studies van
collega’s die aantonen dat een
heel belangrijk is in cel activatie
aanleiding zijn om direct naar niveau 3 te stappen en karakterisatie in ziektemodellen te gaan doen.

3.4.4 Benoem de typen dierproeven. Vul per type dierproef een bijlage Beschrijving dierproeven in.
Volgnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Type dierproef
Karakterisatie van immuun checkpoint regulatoren in relatie tot hart- en vaatziekten.
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Bijlage
Beschrijving dierproeven
·
·
·
·

Deze bijlage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven.
Per type dierproef moet u deze bijlage invullen en
toevoegen.
Meer informatie vindt u op de website
www.centralecommissiedierproeven.nl.
Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028).

1 Algemene gegevens
1.1
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11800

1.2
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Academisch Medisch Centrum

1.3

Vul het volgnummer en het
type dierproef in.

Volgnummer

Gebruik de volgnummers
van vraag 3.4.4 van het
format Projectvoorstel.

1

Type dierproef
Karakterisatie van immuun checkpoint regulatoren in
relatie tot hart- en vaatziekten

2 Beschrijving dierproeven
A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters
Beschrijf de keuze van de experimentele aanpak en de primaire uitkomstparameters.
Deze proef is gericht op het ophelderen van het mechanisme waarbij
ervoor zorgen dat immunologische reacties versterkt, danwel verzwakt worden (
). Daarnaast
vindt validatie plaats van de effecten van nieuwe small molecules en antilichamen die de functie van
beïnvloeden.
Afhankelijk van de kandidaat die bestudeerd wordt zullen bv transgen, knock-in, knockout of conditionele
(bv cel specifieke of induceerbare) muismodellen gebruikt worden. De rol van deze kandidaten wordt op drie
niveaus in kaart gebracht:
1. Op celniveau. Hierbij worden gedetailleerde karakterisaties gedaan van uit muizen geïsoleerde cellen
die al dan niet verder worden gekweekt in vitro. Hierbij wordt uitgebreid geanalyseerd hoe het
functioneren van de relevante (immuun)cel wordt beïnvloed door activerende en ziekte gerelateerde
stimuli en hoe interventies (door bv gebruik te maken van siRNA, small molecules of antilichamen)
of knockouts/transgenen deze processen beïnvloeden. De cellen zullen geanalyseerd worden met
o.a. FACS, Q-PCR, RNAseq, ELISAs, migratie- en adhesie assays, biochemische bepalingen,
microscopie etc.
2. Op orgaanniveau. Hierbij wordt zowel het functioneren van de relevante (immuun)cel in organen
gemeten als het functioneren van de organen zelf. Hierbij zal bv gekeken worden naar activatie
statussen van (immuun)cellen onder activerende en ziekte gerelateerde condities en na interventies
(door bv gebruik te maken van siRNA, small molecules, of antilichamen) of knockouts/transgenen.
Ook zal gekeken worden naar systemische processen zoals bijvoorbeeld vetophoping, diabetes
ontwikkeling, circulerende cytokine niveaus, en pathologische veranderingen in organen.

3. Op ziekte-niveau. Hierbij worden 2 ziektemodellen geïnduceerd, atherosclerose en het metabool
syndroom, om de effecten van
en de ingrepen hierin op de
ontwikkeling van deze hart- en vaatziekten te bepalen.
Alle experimenten op de hierboven beschreven niveaus staan in het teken van het ophelderen van de
beschreven doelen, te weten:
1. Via welke processen reguleren
activatie van de verschillende
(immuun)celtypen onder inflammatoire condities?
Wat zijn de effecten van interventies (o.a. genetisch, farmacologisch) in deze processen op specifieke
(immuun)cel functies die belangrijk zijn bij hart- en vaatziekten (inclusief het metabool syndroom)?
2. Wat zijn de consequenties van deze interventies voor hart- en vaatziekteontwikkeling inclusief het
metabool syndroom?
De experimentele flow aansluitend bij deze doelen staat weergegeven in onderstaande figuur:

Beschrijf de beoogde behandeling van de dieren (inclusief de aard, de frequentie en de duur van de
behandelingen waaraan de dieren worden blootgesteld) en onderbouw de gekozen aanpak.
Karakterisatie op cel-niveau:
1. Ex vivo karakterisatie van immuuncellen, adipocyten en endotheelcellen en gladde spiercellen
Handelingen: -/+ dieet (max 6-12 wkn dieet) – +/- bloedafnames (max 5x)/vasten (max 2x 6uur)
Aanpak: Beenmerg wordt geïsoleerd uit muizen om in vitro macrofagen en dendritische cellen te
bestuderen mbv oa FACS analyses. Verder worden in dit beenmerg de hematopoietische en
mesenchymale stamcellen gekarakteriseerd.
Milt en lymfeklieren worden geïsoleerd uit muizen om in vitro dendritische cellen, T- en B-cellen te
bestuderen mbv oa FACS analyses, proliferatie en differentiatie stimuli.
Vetweefsel en/of aorta wordt geïsoleerd uit muizen om adipocyten danwel endotheelcellen en/of
gladde spiercellen te bestuderen in kweek m.b.v. o.a. microscopy, FACS analyses en real time PCR.
Dit wordt gedaan onder basale condities en onder dieet condities. Parallel wordt bloed afgenomen
om systemische parameters (plasma cholesterol, cytokines) te kunnen meten. Al deze celtypen
kunnen uit 1 muis worden geïsoleerd (reductie).
Verwachting: 40 proeven per jaar (waarbij gevarieerd wordt met de targetgenen en het dieet).
Hierbij worden 2 genotypes (wildtype en transgeen)/condities en 10 muizen per groep gebruikt =
800 muizen per jaar x 5 (voor 5 jaar) = 4000 muizen.

2. Isolatie van beenmerg voor beenmergtransplantatie of T- en/of B-cellen voor cel transfer studies.
Handelingen: -/+ dieet (max 6 wkn dieet)
Aanpak: beenmerg, milt en lymfeklieren worden geïsoleerd zoals beschreven onder 1. Per 5
acceptor dieren is 1 donordier nodig, en voor T en B cel transfers geld een maximum van 3 transfers
per experiment (1 transfer per 2 wkn, cellen behouden 2 wkn hun functie).
Verwachting: maximaal 20 proeven per jaar met 10-20 muizen per groep en 2 genotypes/condities,
(20 x 20 x 2 = 800 dieren per jaar = 4000 dieren voor 5 jaar). Bij 5 acceptor-dieren gebruiken we 1
donordier. Er worden dus maximaal 2400 donoren (indien bij alle proeven een cel transfer zou
worden uitgevoerd met maximaal 3 injecties). Deze proeven worden uitgevoerd zoals beschreven
onder ‘karakterisatie van weefselmacrofagen’, ‘karakterisatie of orgaan-niveau’ en ‘effecten op
ziekteontwikkeling’.

3. Karakterisatie van weefsel macrofagen
Handelingen: -/+ dieet – (max 12 wkn dieet) -/+ po (max 3x/wk) of ip (max 4x wk)/iv (max 3x
wk)/sc (max 5x/wk)/ injecties (max 8 wkn behandeling) – -/+ bloedafnames (max 5x)/vasten (max
2x 6uur) – -/+ BMT (1x)
Aanpak: Weefsel macrofagen worden geïsoleerd uit muizen voor uitgebreide karakterisatie mbv
assays als FACS, in vitro stimulaties, Q-PCR, RNAseq, ChIP-seq etc. Een focus zal liggen op
geactiveerde peritoneaal macrofagen waarvoor thioglycolaat i.p. wordt toegediend. Dit zal
afhankelijk van de specifieke vraag gecombineerd worden met injecties met macrofaag modulerende
factoren zoals bv cytokines, small molecules (medicijnen), siRNAs. Andere weefselmacrofagen zullen
geïsoleerd worden uit bv milt, bloed en lever. Parallel wordt bloed afgenomen om systemische
parameters (plasma cholesterol, cytokines) te kunnen meten.
Verwachting: 20 proeven per jaar (waarbij gevarieerd wordt met de targetgenen en het dieet).
Hierbij worden 2 genotypes of interventies (bv wildtype, transgeen, siRNA, small molecule, cytokine)
gebruikt en 10 muizen per groep = 400 muizen per jaar x 5 (voor 5 jaar) = 2000 muizen

Karakterisatie op orgaan-niveau:
1. Karakterisatie van immuuncellen, adipocyten, endotheelcellen, gladde spiercellen en systemische
parameters
Handelingen: -/+ dieet (max 30 wkn dieet)- -/+ po (max 3x/wk) of ip (max 4x wk)/iv (max 3x
wk)/sc (max 5x wk) injecties (maximaal 8 wkn behandeling)– -/+ bloedafnames (max 10)/vasten
(max 2x 6h) - -/+ BMT (1x) of T of B- cell transfer (max 3 x).
Aanpak: Weefsels worden in detail bestudeerd mbv oa. immunohistochemie en FACS. Parallel wordt
bloed afgenomen om systemische parameters (plasma cholesterol, cytokines) te kunnen meten. Dit
zal afhankelijk van de specifieke vraag gecombineerd worden met injecties met factoren die
moduleren bv cytokines, small molecules (medicijnen), siRNAs en
antilichamen.
Verwachting: 14 proeven per jaar (waarbij gevarieerd wordt met de targetgenen en het dieet).
Hierbij worden 2 genotypes of interventies (bv wildtype, transgeen, siRNA, small molecule,
antilichaam) gebruikt en 10 muizen per groep = 280 muizen per jaar x 5 (voor 5 jaar) = 1400
muizen
2. Karakterisatie van metabole veranderingen
Handelingen: -/+ dieet (max 30 wkn dieet) - +/- po (max 3x/wk) of ip (max 4x wk)/iv (max 3x
wk)/sc (max 5x wk) injecties (maximaal 8 wkn behandeling)– -/+bloedafnames (max 10)/vasten
(max 3x 6h) – -/+ BMT (1x) of T- of B-cel transfer – (max 5x) -/+ GTT/ITT – (max 3x) -/+
metabole kooi – (max 2x) -/+ Dexascan (max 2x)
Aanpak: Bij muizen, al dan niet op dieet, worden metabole veranderingen gemeten door in bloed
factoren als glucose, insuline, leptine en glucagon te meten. Dit zal afhankelijk van de specifieke
vraag gecombineerd worden met injecties factoren die
moduleren
zoals bv cytokines, small molecules (medicijnen), siRNAs en antilichamen. Verder zal glucose
tolerantie en insuline resistentie gemeten worden als belangrijke risicofactor voor hart- en
vaatziekten. Dit wordt gedaan door toediening van glucose of insuline (ip) en het verloop van de

glucosespiegels in de loop der tijd te volgen. Tevens zal een dexascan uitgevoerd worden waardoor
veranderingen in vetmassa in kaart kunnen worden gebracht. Verder zullen muizen in metabole
kooien geplaatst worden waarbij calorimetrie en beweging zullen worden gemeten.
Verwachting: 15 proeven per jaar (waarbij gevarieerd wordt met de targetgenen en het dieet).
Hierbij worden 2 genotypes of interventies (bv wildtype, transgeen, siRNA, small molecule) gebruikt
en 12-20 muizen per groep (afhankelijk van of er wel of geen metabole kooien worden gebruikt) =
maximaal 600 muizen per jaar x 5 (voor 5 jaar) = 3000 muizen.

Effecten op ziekteontwikkeling:
1. Atherosclerose studies
Handelingen: -/+ dieet (max 16 wkn dieet)– -/+ BMT (1x) of T of B cell transfer (max 4x)- +/- po
(max 3x/wk) of ip (max 4x wk)/iv (max 3x wk)/sc (max 5x wk) injecties (maximaal 8 wkn
behandeling)– -/+ bloedafnames (max 3x)/vasten (max 2x 6uur).
Aanpak: De dieren worden op een dieet gezet, eventueel voorafgegaan door een
beenmergtransplantatie of T- of B- cel transfer (schatting: 10 proeven per jaar) en mogelijk
gecombineerd met interventie injecties (p.o of i.p, i.v. of s.c.) met factoren die
of hun signaaltransductie moduleren zoals small molecules (medicijnen), cytokines,
siRNAs en antilichamen. Gedurende het experiment vinden bloedafnames plaats voor biochemische
en immunologische bepalingen. Aan het eind van het experiment worden de dieren getermineerd en
vindt o.a. histologische analyse van het hart, de aorta en andere organen plaats.
Verwachting: 30 proeven per jaar (waarbij gevarieerd wordt met de targetgenen en het dieet).
Hierbij worden 2 genotypes of interventies (bv wildtype, transgeen, siRNA, small molecule) gebruikt
en 20 muizen per groep = 1200 muizen per jaar x 5 (voor 5 jaar) = 6000 muizen. Daarnaast zijn er
donordieren nodig (aantallen beschreven onder ‘karakterisatie op celniveau’ voor de
beenmergtransplantaties en T- of B- cel transfers, uitgaande van het feit dat 1 donordier voldoende
beenmerg of T- ob B-cel transfers oplevert voor ongeveer 5 acceptor dieren (al aangegeven onder
paragraaf ‘karakterisatie op celniveau’), en er maximaal 3 celtransfers (elke 2 weken) plaatsvinden
voor B of T cel transfer.
2. Obesitas en diabetes
Voor deze proeven is “Karakterisatie van metabole veranderingen” zoals beschreven onder
“Karakterisatie op orgaan-niveau” het experiment. Hiervoor zijn dus geen aparte dieren nodig.

Handelingen
Bloedafname: Bloedmonsters worden genomen voor biochemische analyses (oa lipiden, cytokines) en
immunologische analyses (oa FACS) met een max. van <10% van het circulerend volume per twee weken.
Op bepaalde momenten wordt dit gedaan na vasten. De volgende richtlijn zal worden gevolgd:
https://www.nc3rs.org.uk/mouse-decision-tree-blood-sampling (ongerief licht)
Oorknip: om dieren uit elkaar te houden zullen in bepaalde experimenten muizen geoorknipt worden om ze
te kunnen identificeren. (ongerief licht)
Vasten: In een aantal gevallen is het noodzakelijk om de muizen kortdurend (max 6 uur, overdag,
maximaal 3x met minimaal 2 wkn ertussen) te vasten om oa de lipiden levels te normaliseren (ongerief
licht).
Dieet: Muizen worden gedurende 1 dag tot 30 weken met dieet gevoerd (hoog cholesterol dieet of hoog
vet/diabetogeen dieet) of ter controle met gewoon dieet (Chow). Nat gemaakt hoog energetisch dieet wordt
tijdelijk gegeven wanneer de dieren verzwakt zijn door een voorgaande handeling (bv BMT) (ongerief licht).
Orale (p.o) toediening: het oraal toedienen van geneesmiddelen dmv een canule in de maag. Frequentie
hangt af van de proef, maximaal 3x per week gedurende 8 wkn. Volume: maximaal 500 ul (ongerief licht tot
matig, afhankelijk van de frequentie en de duur).
Intraperitoneale (i.p.) toediening: Het intraperitoneaal toedienen van geneesmiddelen of liganden of
cellen dmv een injectienaald. Frequentie hangt af van de proef, maximaal 4x per week gedurende 8 weken.
Volume: maximaal 500 ul. (ongerief licht tot matig, afhankelijk van frequentie en duur).
Intraveneuze (i.v.) toediening: Het intraveneus toedienen van geneesmiddelen of liganden of cellen dmv
een injectienaald. Frequentie hangt af van de proef, maximaal 3x per week gedurende 8 wkn). Volume:

maximaal 500 ul. (ongerief licht tot matig, afhankelijk van de duur).
Subcutane (s.c.) toediening: Het subcutaan toedienen van geneesmiddelen of liganden of cellen dmv een
injectienaald. Frequentie hangt af van de proef (max 5x/wk gedurende 8 wkn). Volume: maximaal 500 ul.
(ongerief licht tot matig, afhankelijk van de duur).
Intraperitoneale thioglycollaat injectie: Het intraperitoneaal toedienen van thioglycollaat dmv een
injectienaald. Eenmalig. Volume: maximaal 1 ml. (ongerief matig)
Beenmerg isolatie: Om beenmerg te isoleren worden de dieren getermineerd en worden de botten
geïsoleerd voor celisolatie en karakterisatie. (ongerief licht)
B of T cel isolatie: Om T of B cellen te isoleren worden de dieren getermineerd en worden de milt en
lymfeklieren geïsoleerd voor celisolatie en karakterisatie. (ongerief licht)
Weefsel- en cel isolatie: Om weefsel en cellen te isoleren worden de dieren getermineerd en worden de
weefsels en cellen geïsoleerd voor celisolatie en karakterisatie. (ongerief licht)
Insuline en Glucose tolerantie test (ITT en GTT): De dieren krijgen een injectie van insuline of glucose.
Voor en gedurende 1.5–4 uur wordt regelmatig de bloedsuikerspiegel gemeten in een klein druppeltje bloed.
(ongerief licht).
Metabole kooi: De dieren worden gedurende 1-14 dagen (afhankelijk van de proef) en 1-3x gedurende een
proef in een metabole opstelling geplaatst waar beweging, zuurstofgebruik en kooldioxide productie in de
lucht gemeten worden. Verder wordt voedselinname, urineproductie en faecus productie gemeten. (ongerief
licht <24 uur en matig < 1 week).
DEXA scan: Om de vetdistributie te bekijken van de individuele dieren wordt het dier volledig verdoofd en
gescand. Deze techniek kan op meerdere tijdstippen tijdens de dieet periode gebruikt worden. (ongerief
matig).
Atherosclerose: Voor de inductie van atherosclerose worden de dieren op een normaal dieet of hoog
cholesterol dieet gezet, gedurende maximaal 30 weken. Dit kan voorafgegaan worden door een
beenmergtransplantatie of een T of B-cel transfer. Ook kan het gecombineerd worden met injecties (i.p, i.v.
of s.c.) of een orale toediening met factoren die
of hun signaaltransductieeiwitten moduleren zoals small molecules (medicijnen), cytokines, siRNAs en antilichamen. Frequentie
hiervan hangt af van de proef. Gedurende het experiment zal bloedafname plaatsvinden volgens de regels
opgesteld door nc3rs om biochemische en immunologische parameters te bepalen. Aan het eind van het
experiment worden de dieren getermineerd en vindt o.a. histologische analyse van het hart en andere
organen plaats. (cumulatief ongerief maximaal matig door beenmergtransplantatie en cel transfer of
behandeling)
Beenmergtransplantatie (BMT): Bij een beenmergtransplantatie wordt het beenmerg van de dieren
vervangen door het gewenste beenmerg (geïsoleerd uit donordieren) om zo de effecten van veranderingen
in hematopoietische cellen te kunnen bestuderen. Voor de vervanging worden de acceptor dieren twee maal
bestraald en vervolgens geïnjecteerd met donor beenmerg (geïsoleerd zoals beschreven bij
beenmergisolatie) en een herstel van 6 weken. (ongerief matig voor de acceptor dieren; ongerief licht voor
donordieren)
T of B-cel transfer: Bij een T- of B-cel transfer worden T-cellen of B-cellen uit de milt en/of lymfeklieren
gehaald en wordt 1 x per 2 weken (zolang behouden de cellen hun activiteit), gedurende maximaal 8 weken
elke 2 weken intraveneus ingespoten in muizen zonder T of B cellen om zo de effecten van veranderingen in
T of B-cellen te kunnen bestuderen (ongerief matig voor de acceptor dieren; ongerief licht voor donordieren)
Termineren: Het doden van dieren wordt gedaan volgens de richtlijnen (ongerief licht).
Gebaseerd op bovenstaande figuur met de verschillende doelen betekent dit dat het cumulatief ongerief in
geval van doelstelling 1 op matig zou kunnen uitkomen in geval de dieren bij de injecties een i.p injectie
met thioglycollate krijgen. In geval van doelstelling 2, in het geval de dieren een beenmergtransplantatie
en/of thioglycollate injectie krijgen is het cumulatieve ongerief eveneens matig. In geval van doelstelling 3
is het cumulatief matig indien er een atherosclerose proef met beenmergtransplantatie of T- of Bceltransfer wordt gedaan ontvangen.
Geef aan welke overwegingen en statistische methoden worden gebruikt om het aantal benodigde dieren tot
een minimum te beperken.
Power berekeningen worden gebruikt om het aantal benodigde dieren tot een minimum te beperken.
Ervaringen die binnen ons laboratorium en op basis van de literatuur zijn opgedaan (meer dan 15 jaar)
worden meegenomen bij deze power berekeningen. Voor het uitvoeren van de powerberekening wordt

mede gebruik gemaakt van de richtlijnen beschreven in de artikelen van Lenth:
http://conium.org/~maccoun/PP279_Lenth.pdf en Charan en Kantharia
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3826013/) en van software voor groepsgrootteberekeningen
(bijv. nQuery, PiFace en GPower).
B. De dieren
Benoem de diersoorten, herkomst, geschatte aantallen en levensstadia. Onderbouw deze keuzes.
Diersoorten: Muizen zonder constitutioneel ongerief, zowel wildtype en genetische veranderde dieren. Als
controles worden, daar waar mogelijk, wildtype nakomelingen gebruikt. Muizen hebben de voorkeur binnen
dit project omdat de groep zeer uitgebreide ervaring heeft met muizen en dit goede en geaccepteerde
modellen zijn voor de beschreven ziektes. Zowel mannelijk als vrouwelijke dieren zullen worden gebruikt.
Bij de atherosclerose experimenten is een voorkeur voor vrouwen omdat de ervaring heeft geleerd dat deze
iets sneller atherosclerose ontwikkelen, beter in grotere groepen te huisvesten zijn en iets minder spreiding
laten zien. Echter, in sommige gevallen zullen ook mannelijke dieren gebruikt worden. Bij de obesitas en
diabetes experimenten is een milde voorkeur voor het gebruik van mannelijke dieren omdat deze sterkere
obesitas ontwikkelen en effecten van interventies beter meetbaar zijn.
Herkomst: Aankoop bij commerciële leveranciers of andere instellingen, via samenwerkingsverbanden, dan
wel eigen fok.
Levensstadia: Afhankelijk van de vraagstelling worden dieren met een bepaalde leeftijd gebruikt. In de
meeste gevallen starten de experimenten als de dieren een leeftijd van 7-26 weken hebben.
Geschatte aantallen: De geschatte aantallen per proef zoals hierboven berekend zijn gebaseerd op
statistische berekeningen, rekening houdend met uitval, gebaseerd op eigen ervaring of ervaring van naaste
collega’s, en rekening houdend met de hoeveelheden cellen/weefsel die nodig zijn voor de beschreven
analyses. Het aantal proeven is gebaseerd op ervaring van de onderzoeksgroep, rekening houdend met de
grootte van de onderzoeksgroep en verwachte aantallen experimenten die we willen en kunnen uitvoeren.
Voor bovenstaande experimenten worden daarom de volgende maximaal hoeveelheden dieren
aangevraagd:
1. Karakterisatie op cel-niveau: 8.400 dieren
2. Karakterisatie op orgaan-niveau: 4.400 dieren
3. Effect op ziekteontwikkeling: 6.000 dieren
Dit geeft een totaal van maximaal 18.800 dieren voor de periode van 5 jaar.
C. Hergebruik
Is er hergebruik van dieren?
Nee, ga door met vraag D.
Ja >

Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt

geacht.
Is er in het voorgaande of in het geplande gebruik sprake van (of een risico van) ernstig ongerief?
Nee
Ja > Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht.
D. Vervanging, vermindering en verfijning
Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning zijn meegewogen bij
het bepalen van de experimentele strategie, de keuze van de dieren en de opzet van de dierproef en welk
keuzes daarbij zijn gemaakt.
Vervanging: Functies van kandidaat-genen worden over het algemeen eerst in cellulaire modellen
onderzocht om een indruk te kijken over het moleculaire mechanisme, hierdoor kunnen we betere keuzes
maken in de modellen/meetmethoden en primaire uitkomsten. Dit kunnen cellijnen zijn maar ook primaire
cellen (zoals hierboven beschreven), dit zorgt voor een verlaging van het aantal proefdieren dat gebruikt
wordt. Parallel aan de studies met muismateriaal worden in de onderzoeksgroep ook studies gedaan met
humane cellen om in een vroeg stadium een relatie van bevindingen en de humane situatie te kunnen
leggen. Het bestuderen van ziekteontwikkeling zoals atherosclerose en obesitas /diabetes is zo complex dat
een andere aanpak dan diermodellen niet mogelijk is.
Vermindering: Door zeer goede in vitro karakterisaties te doen met celmodellen (cellijnen, primaire
muiscellen en humane cellen) wordt gedurende het hele traject van dit protocol goed gemonitord welke
exacte in vivo analyses en modellen noodzakelijk zijn. Hierbij worden dus keuzes gemaakt voor specifieke

aanpakken gebaseerd op in vitro studies, en dit leidt tot specifiekere proeven en minder diergebruik. Er
wordt ook deels gewerkt met beenmergtransplantatie studies waarbij door het transplanteren van beenmerg
uit één enkele muis het immuunsysteem uit 5-6 muizen wordt gerepopuleerd. Dit leidt ook tot een sterke
vermindering van het aantal dieren, ivm het aantal dat nodig zou zijn indien de juiste genotypes verkregen
zouden moeten worden door kruisingen.
Verfijning: De groep heeft jarenlange ervaring met de verschillende methoden. Rond de transplantatie
zullen de dieren behandeld worden met antibiotica (opgelost in het drinkwater) omdat gebleken is dat dit
infecties na bestraling voorkomt en derhalve het ongerief vermindert. Ook zullen deze dieren indien nodig
met hoog-energetisch week gemaakt voer gevoed worden.
Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lijden of angst bij de dieren en de kans op
nadelige milieueffecten tot een minimum te beperken.
Goede monitoring zal helpen voorkomen dat het vooraf vastgestelde ongerief niveau wordt overschreden en
indien de humane eindpunten worden bereikt worden de dieren geëuthanaseerd.

Herhaling en duplicering
E. Herhaling
Geef aan hoe is nagegaan of deze dierproeven niet al eerder zijn uitgevoerd. Indien van toepassing geef aan
waarom duplicatie noodzakelijk is.
nvt

Huisvesting en verzorging
F. Huisvesting en verzorging
Worden de dieren anders dan volgens de eisen in bijlage III van de richtlijn 2010/63/EU gehuisvest en/of
verzorgd?
Nee
Ja > Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wijze de
dieren worden gehuisvest en verzorgd en motiveer de keuze om af te wijken van de eisen in
bovengenoemde bijlage III.

G. Plaats waar de dieren worden gehuisvest
•
Worden de dierproeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inrichting die niet onder de rechtstreekse
verantwoordelijkheid van een instellingsvergunninghouder Wod valt?
Nee > Ga verder met vraag H.
Ja > Geef aan wat voor bedrijf of instelling dit betreft.
Waarom is hiervoor gekozen en hoe wordt een adequate huisvesting, verzorging en behandeling van de
dieren gewaarborgd?

Ongeriefinschatting/humane eindpunten
H. Pijn en pijnbestrijding
Valt te voorzien dat er pijn kan optreden bij de dieren?
Nee > Ga verder met vraag I.
Ja > Worden in dat geval verdoving, pijnstilling en/of andere pijnverlichtingsmethoden

toegepast?

Nee > Motiveer dan waarom geen pijnverlichtingsmethoden worden toegepast.
Ja > Geef dan aan welke pijnverlichtingsmethoden worden toegepast en op welke
wijze wordt verzekerd dat dit op een optimale wijze gebeurt.

I. Overige aantasting van het welzijn en maatregelen
Welke eventuele andere vormen van welzijnsaantasting worden voorzien?
1. Beenmergtransplantatie: verminderde eetlust en gewichtsverlies
2. Toediening (p.o., s.c, i.p. of i.v) van interventie die immuun checkpoint regulatoren moduleren. De dieren
worden hierbij regelmatig geïnjecteerd. De dieren kunnen hier stress van ondervinden.
3. Intraperitoneale thioglycollaat injectie: Thioglycollaat veroorzaakt een steriele ontsteking in de buikholte.
De eerste dag kan de muis verminderd exploratief verdrag vertonen en verminderde vachtverzorging
hebben.

Geef aan wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn.
1. Tijdelijke uitputting van het beenmerg en milde stralingsschade waardoor dieren darmschade krijgen
2. Irritatie door een milde ontsteking
3. Irritatie door een milde ontsteking
Beschrijf welke maatregelen worden genomen om deze schadelijke effecten te voorkomen of waar mogelijk
te minimaliseren.
1. Gedurende maximaal 3 weken na BMT worden de dieren gevoerd met hoogenergetisch natgemaakt
voer. Rond de transplantatie zullen de dieren behandeld worden met antibiotica (opgelost in het
drinkwater) omdat gebleken is dat het beenmerg dan beter aanslaat.
2. Maximale doses worden goed bepaald op basis van beschikbare literatuur.
3. Er wordt maximaal 1 ml thioglycollaat ingespoten, de dieren worden goed gemonitord en er wordt op
gelet dat de humane eindpunten niet worden overgeschreden.
J. Humane eindpunten
•
Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van humane
eindpunten geïndiceerd is om verder lijden van de dieren te voorkomen?
Nee > Ga verder met vraag K.
Ja > Geef aan welke criteria hierbij worden gehanteerd.
In het algemeen geldt: Bij het bereiken van humane eindpunten (d.w.z. de ontwikkeling van afwezig
exploratief gedrag in combinatie met tekenen van algemeen onwelzijn – openstaande vacht, abnormale
houding, of gewichtsverlies >15% t.o.v. hoogst gemeten of >10% t.o.v. vorige weegpunt over een periode
van 2-3 dagen zal overgegaan worden tot het euthanaseren van dat specifieke dier.
Specifiek onderdelen:
A. Beenmergtransplantatie: De ontwikkeling van afwezig exploratief gedrag in combinatie met tekenen van
algemeen onwelzijn – gebrekkige vachtverzorging, abnormale houding, gewichtsverlies (>15% na
bestraling t.o.v. begingewicht, daarna >10% t.o.v. vorige weegpunt, niet meer dan 15% vanaf het hoogst
gemeten gewicht) of afwezige voedselinname – over een periode van 2-3 dagen zal overgegaan worden tot
het euthanaseren van dat specifieke dier.
B. Thioglycollaat injectie: Bij het bereiken van humane eindpunten (d.w.z. de ontwikkeling van afwezig
exploratief gedrag in combinatie met tekenen van algemeen onwelzijn – gebrekkige vachtverzorging,
abnormale houding, of afwezige voedselinname – over een periode van 24 uur vlak na inspuiten) zal
overgegaan worden tot het opofferen van dat specifieke dier.
C. Behandeling met immuun checkpoint regulator modulerende interventie: De ontwikkeling van
verminderd exploratief gedrag in combinatie met tekenen van algemeen onwelzijn – gebrekkige
vachtverzorging, abnormale houding, gewichtsverlies >15% t.o.v. hoogst gemeten of >10% t.o.v. vorige
weegpunt – over een periode van 2-3 dagen wordt overgegaan worden tot het euthanaseren van dat

specifieke dier
Welk percentage van de dieren loopt kans deze criteria te halen?
Voor A : 10%; voor de rest van de muizen 2%.
K. Classificatie van ongerief

Geef aan hoe in het licht van alle hierboven beschreven negatieve effecten het cumulatief
ongerief wordt geclassificeerd in termen van ‘terminaal’, ‘licht’, ‘matig’ of ‘ernstig’ ongerief.
Cumulatief ongerief:
Karakterisatie op celniveau
1. Ex vivo karakterisatie van (immuun)cellen (n=4000).
Cumulatief ongerief: 100% licht (doden zonder handeling, vasten, bloedafname, dieet)
2. Isolatie van cellen voor BMT of T- of B-cell transfer (n=2400).
Cumulatief ongerief: 100% licht (doden zonder handeling, dieet).
3. Karakerisatie van weefselmacrofagen (n=2000).
Cumulatief ongerief: 100% matig (-/+ dieet – (max 12 wkn dieet) -/+ po (max 3x/wk) of ip (max 4x
wk)/iv (max 3x wk)/sc (max 5x/wk)/ injecties (max 8 wkn behandeling) of -/+ BMT (1x) – -/+
bloedafnames (max 5x)/vasten (max 2x 6uur) –thioglycolaat injectie (eenmalig).
Karakterisatie op orgaanniveau
1. karakterisatie van (immuun)cellen (n=1400).
Cumulatief ongerief: 70% licht (doden zonder voorafgaande handeling, vasten, bloedafname, dieet);
30% matig (+/- BMT of +/- therapeutische interventie o.g/s.c/iv (max 4x wk gedurende 6 wkn).
2. karakterisatie van metabole veranderingen (n=3000)
Cumulatief ongerief: 100% matig (-/+ dieet (max 30 wkn dieet), +/- po (max 3x/wk) of ip (max 4x
wk)/iv (max 3x wk)/sc (max 5x wk) injecties (maximaal 8 wkn behandeling)– of – -/+ BMT (1x) of Tof B-cel transfer – -/+bloedafnames (max 10)/vasten (max 3x 6h) – (max 5x) -/+ GTT/ITT – (max 3x)
-/+ metabole kooi – (max 2x) -/+ Dexascan (max 2x).
Effecten op ziekteontwikkeling
1. Atherosclerose studies (n=6000)
Cumulatief ongerief: 60% licht (doden zonder voorafgaande handeling, vasten, bloedafname, dieet);
40% matig (-/+ dieet (max 16 wkn dieet)– -/+ BMT (1x) of T of B cell transfer (max 4x)- of +/- po
(max 3x/wk) of ip (max 4x wk)/iv (max 3x wk)/sc (max 5x wk) injecties (maximaal 8 wkn
behandeling)– -/+ bloedafnames (max 3x)/vasten (max 2x 6uur).
2. Metabool syndroom (diabetes/obesitas): zie karakterisatie op orgaanniveau, punt 2.
Concluderend:
Maximaal ongerief licht: 4000 + 2400 + 980 + 3600 = 10980
Maximaal ongerief matig: 2000 + 420 + 3000 + 2400 = 7820
Verhouding: 58% maximaal ongerief licht; 42% maximaal ongerief matig.

Einde experiment
L. Wijze van doden
Worden de dieren als onderdeel van het experiment of na afloop van het experiment gedood?
Nee
Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essentieel is voor deze proef.
Er dienen cellen en/of organen geoogst te worden voor verdere analyses.
Wordt er een methode(n) van doden uit bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU toegepast?
Nee > Beschrijf de euthanasiemethode en onderbouw de keuze hiervoor.
Ja
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Format DEC-advies
Maak bij de toepassing van dit format gebruik van de Praktische Handreiking: Ethisch
Toetsingskader voor proefdiergebruik. Voor voorbeelden, zie bijlage I.
Herhaling van antwoorden is niet nodig. Indien van toepassing kan verwezen worden
naar een bij een eerdere vraag verstrekt antwoord.

A. Algemene gegevens over de procedure
1. Aanvraagnummer AVD1180020171666
1. Titel van het project
Rol van afweersysteem bij hart- en vaatziekten: immuun checkpoint
regulatoren
2

Titel van de NTS
Rol van afweersysteem bij hart- en vaatziekten: immuun checkpoint
regulatoren
2. Type aanvraag:
X nieuwe aanvraag projectvergunning
• wijziging van vergunning met nummer
3. Contactgegevens DEC:
- naam DEC
- telefoonnummer contactpersoon
- e-mailadres contactpersoon
4. Adviestraject
•
•
•
•
•
•
•
•

(data dd-mm-jjjj):
ontvangen door DEC
aanvraag compleet
15 juni 2017
in vergadering besproken
anderszins behandeld
termijnonderbreking(en) van / tot
besluit van CCD tot verlenging van de totale adviestermijn met
maximaal 15 werkdagen
aanpassing aanvraag
advies aan CCD

5. Geef aan of de aanvraag is afgestemd met de IvD en deze de instemming heeft van
de IvD.
De relevante onderdelen van de vergunningaanvraag (projectvoorstel en bijlagen) zijn in
een traject voorafgaand aan de indiening ervan bij de DEC in overleg met de IvD tot
stand gekomen.
Bij de punten 8 t/m 10 kan worden volstaan met ‘n.v.t.’ wanneer de betreffende acties
niet aan de orde zijn geweest. Bij vragen die gericht zijn op het compleet maken van de
aanvraag (aanvullingen achtergrond informatie etc) kan bij punten 8 en 9 worden
volstaan met de vermelding van het type vragen en de vermelding dat de aanvraag op
de desbetreffende onderdelen is aangepast of dat de antwoorden in de aanvraag zijn
verwerkt. Bij vragen die gericht zijn op het verkrijgen van verklaringen voor keuzes die
door de aanvrager gemaakt worden, kan niet worden volstaan met het weergeven van
de strekking van de antwoorden tenzij de antwoorden volledig in de aanvraag zijn
1
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opgenomen. Als dat het geval is, moet dat in het DEC advies worden benoemd en in de
aanvraag inzichtelijk worden gemaakt.
6. Eventueel horen van aanvrager
nvt
Datum
Plaats
Aantal aanwezige DEC-leden
Aanwezige (namens) aanvrager
Gestelde vraag / vragen
Verstrekt(e) antwoord(en)
Het horen van de aanvrager heeft wel/niet geleid tot aanpassing van de aanvraag
nvt
7. Correspondentie met de aanvrager
Datum
Gestelde vraag/vragen
Datum antwoord
Verstrekt(e) antwoord(en)
De antwoorden hebben wel/niet geleid tot aanpassing van de aanvraag
8. Eventuele adviezen door experts (niet lid van de DEC)
- Aard expertise
- Deskundigheid expert
- Datum verzoek
- Strekking van het verzoek
- Datum expert advies
Advies expert

nvt

B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling)
1. Is het project vergunningplichtig (dierproeven in de zin der wet)? Indien van
toepassing, licht toe waarom het project niet vergunningplichtig is en of daar
discussie over geweest is.
Indien niet vergunningplichtig, ga verder met onderdeel E. Advies.
>ja
2. De aanvraag betreft een nieuwe aanvraag / een wijziging op een bestaande
vergunning.
3. Is de DEC competent om hierover te adviseren?
>ja
4. Geef aan of DEC-leden, met het oog op onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zijn
uitgesloten van de behandeling van de aanvraag en het opstellen van het advies.
Indien van toepassing, licht toe waarom.
>nee

C. Beoordeling (inhoud)
1. Beoordeel of de aanvraag toetsbaar is en voldoende samenhang heeft (Zie
handreiking ‘Invulling definitie project’; zie bijlage I voor toelichting en voorbeeld).
Deze aanvraag heeft een concrete hoofddoelstelling (het verkrijgen van nieuwe inzichten
in de rol van
in hart- en vaatziekten, inclusief het
2
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metabool syndroom) en kan getypeerd worden als een project met 3 subdoelen. De
subdoelen zijn:
A)
Via welke processen reguleren
activatie van de
verschillende (immuun)celtypen onder inflammatoire condities?;
B)
Wat zijn de effecten van interventies (o.a. genetisch, farmacologisch) in deze
processen op specifieke (immuun)cel functies die belangrijk zijn bij hart- en vaatziekten?
C)
Wat zijn de consequenties van deze interventies voor hart- en
vaatziekteontwikkeling?
De subdoelen zijn tijdsafhankelijk en dragen allen bij aan de hoofddoelstelling. Eerst
zullen kandidaten geïdentificeerd worden die de functie van
moduleren en daarmee hart- en vaatziekten beïnvloeden. Vervolgens zullen
interventies gericht tegen deze kandidaat onderzocht worden op de specifieke immuuncel
functies die belangrijk zijn bij hart- en vaatziekten. Ten slotte zal in een ziektemodel
onderzocht worden of de interventie ook een consequentie heeft voor de ontwikkeling
van hart- en vaatziekten. Dit maakt de aanvraag tot een toetsbaar en navolgbaar geheel.
Het project is zeer breed omschreven met een hoog abstractieniveau. Dit is in dit project
gerechtvaardigd omdat het onderzoek uitgevoerd zal worden door 15 onderzoekers en
een tiental gastonderzoekers. De onderzoeksgroep heeft ruime ervaring met deze
onderzoekslijnen en gezien de omvang van de groep zal de hoofddoelstelling zeker
behaald worden.

2. Signaleer of er mogelijk tegenstrijdige wetgeving is die het uitvoeren van de proef in
de weg zou kunnen staan. Het gaat hier om wetgeving die gericht is op de
gezondheid en welzijn van het dier of het voortbestaan van de soort (bijvoorbeeld
Wet dieren en Wet Natuurbescherming).
>nvt

3. Beoordeel of de in de projectaanvraag aangekruiste doelcategorie(ën)
aansluit(en) bij de hoofddoelstelling. Nevendoelstellingen van beperkt belang hoeven
niet te worden aangekruist in het projectvoorstel.
De aangekruiste doelcategorie sluit aan bij de hoofddoelstelling. Er wordt fundamenteel
onderzoek gedaan naar de rol van verschillende kandidaten op de
die een rol spelen in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Er wordt ook
translationeel onderzoek verricht doordat in de derde fase van de aanvraag het effect
van een interventie gericht tegen deze kandidaat op het ontwikkelen van de ziekte wordt
bestudeerd.

Belangen en waarden
4. Benoem zowel het directe doel als het uiteindelijke doel en geef aan of er een directe
en reële relatie is tussen beide doelstellingen. Beoordeel of het directe doel
gerechtvaardigd is binnen de context van het onderzoeksveld (Zie Praktische
handreiking ETK: Stap 1.C4; zie bijlage I voor voorbeeld).
Het directe doel (het verkrijgen van nieuwe inzichten in de rol van
in hart- en vaatziekten, inclusief het metabool syndroom)
heeft een directe en reële relatie met uiteindelijke doel (het verbeteren van de
behandelmethoden voor patiënten met hart- en vaatziekten). In deze aanvraag
kunnen beïnvloeden zal identificeren. Dit is gerechtvaardigd binnen de context van
het onderzoeksveld omdat de belangrijkste behandeling van hart- en vaatziekten niet
voldoende effectief is en er behoefte is aan een verbeterde behandeling. Daarnaast
zijn er in de context van het onderzoeksveld en uit publicaties van de onderzoekers
voldoende aanwijzingen dat immunologische processen een belangrijke rol spelen in
deze ziekten.
3
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5. Benoem de belanghebbenden in het project en beschrijf voor elk van de
belanghebbenden welke morele waarden in het geding zijn of bevorderd worden (Zie
Praktische handreiking ETK: Stap 2.B en tabel 1; zie bijlage I voor voorbeeld)
De belangrijkste belanghebbenden in dit fundamentele en translationele project dat
gericht is op het verkrijgen van meer inzicht in de rol van
in hart- en vaatziekten, zijn de proefdieren, de onderzoekers en de patiënten
die aan hart- en vaatziekten lijden.
De muizen worden door dit onderzoek geschaad omdat de handelingen stress en
mogelijk pijn zullen veroorzaken.
De kennis die verkregen wordt door dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan betere
behandelmethoden voor hart- en vaatziekten en het metabool syndroom.
De onderzoekers, zullen door dit onderzoek hun kennis en inzichten vergroten, welke
gedeeld zullen worden met het wetenschappelijk veld. Aanvullende belangen van
onderzoekers zouden kunnen zijn dat het onderzoek hun carrièremogelijkheden vergroot
door publicaties en dat zij mogelijk patenten op nieuwe bevindingen kunnen verkrijgen.

6. Is er aanleiding voor de DEC om de in de aanvraag beschreven effecten op het milieu in twijfel
te trekken?

Er is geen aanleiding om te twijfelen aan het afwezig zijn van effecten op het milieu,
zoals beschreven in de aanvraag.

Proefopzet en haalbaarheid
7. Beoordeel of de kennis en kunde van de onderzoeksgroep en andere betrokkenen bij
de dierproeven voldoende gewaarborgd zijn. Licht uw beoordeling toe. (Zie Praktische
handreiking ETK: Stap 1.C5).
De IvD ziet er op toe dat alle personen die betrokken zijn bij dit onderzoek, zowel de
onderzoekers als de analisten die de experimenten gaan uitvoeren, als de
onderzoekers die het project hebben vormgegeven en hebben opgeschreven, voldoen
aan de wettelijke eisen van kennis en deskundigheid.
De kennis en kunde van de onderzoekers worden geborgd door de ruime ervaring van
de onderzoeksgroep met deze onderzoekslijn en de verschillende modellen zoals voor
atherosclerose en het metabool syndroom.
8. Beoordeel of het project goed is opgezet, de voorgestelde experimentele opzet en
uitkomstparameters logisch en helder aansluiten bij de aangegeven doelstellingen en
of de gekozen strategie en experimentele aanpak kan leiden tot het behalen van de
doelstelling binnen het kader van het project. Licht uw beoordeling toe. Zie Praktische
handreiking ETK: Stap 1.C6).
Het project is goed opgezet, de voorgestelde experimentele opzet en de globaal
beschreven uitkomstparameters sluiten logisch en helder aan bij de aangegeven
doelstellingen. De gekozen strategie en experimentele aanpak kunnen leiden tot het
behalen van de doelstellingen gesteld binnen het project. De doelstellingen in de
aanvraag worden op verschillende niveaus onderzocht. Er wordt op cel-, orgaan- en
op ziekteniveau onderzocht hoe
een effect hebben op
de immuunrespons in hart- en vaatziekten. Tevens wordt het effect van een
interventie gericht op deze kandidaten op zowel de immuunrespons als op het
ziektebeeld onderzocht.

4
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Welzijn dieren
9. Geef aan of er sprake is van één of meerdere bijzondere categorieën van dieren,
omstandigheden of behandeling van de dieren. Beoordeel of de keuze hiervoor
voldoende wetenschappelijk is onderbouwd en of de aanvrager voldoet aan de in de
Wet op de Dierproeven (Wod). voor de desbetreffende categorie genoemde
beperkende voorwaarden. Licht uw beoordeling toe (Zie Praktische handreiking ETK:
Stap 1.C1; zie bijlage I voor toelichting en voorbeelden).
Bedreigde diersoort(en) (10e, lid 4)
-menselijke primaten (10e)
f)
h)
2)
instelling vergunninghouder (10g)
Geen toepassing verdoving/pijnbestrijding (13)
(13c, lid 3)
Er is geen sprake van bijzondere dieren, omstandigheden of behandelingen.
10. Geef aan of de dieren gehuisvest en verzorgd worden op een wijze die voldoet aan de
eisen die zijn opgenomen in bijlage III van richtlijn 2010/63/EU. Indien niet aan deze
minimale eisen kan worden voldaan, omdat het, om redenen van dierenwelzijn of
diergezondheid of om wetenschappelijke redenen, noodzakelijk is hiervan af te wijken,
beoordeel of dit in voldoende mate is onderbouwd. Licht uw beoordeling toe.
Er wordt voldaan aan bijlage III.
11. Beoordeel of het cumulatieve ongerief als gevolg van de dierproeven voor elk dier
realistisch is ingeschat en geclassificeerd. Licht uw beoordeling toe (Zie Praktische
handreiking ETK: Stap 1.C2).
Ongeriefinschatting is in overleg met de IvD tot stand gekomen, met gebruikmaking
van de Toelichting Codering Ongerief. De DEC meent dat deze inschatting juist is. Op
zowel cel-, weefsel- als ziekteniveau zijn de verschillende protocollen die een
individueel proefdier kan ondergaan omschreven. Tevens zijn alle verschillende
handelingen geclassificeerd voor het ongerief dat ze veroorzaken. Het ongerief is
ingeschat als licht tot matig.
12. Het uitvoeren van dierproeven zal naast het ongerief vaak gepaard gaan met aantasting van de
integriteit van het dier. Beschrijf op welke wijze er sprake is van aantasting van integriteit.

(Zie Praktische handreiking ETK: Stap 1.C2). (zie bijlage I voor voorbeeld).
De “heelheid” van het dier wordt niet aangetast zodanig dat er sprake is van
vermindering of ontneming van soort-specifieke eigenschappen. Er is wel sprake van
genetische manipulatie van betreffende kandidaat-genen. De doelstelling is echter dat
dit het ziektebeeld zal verminderen.
13. Beoordeel of de criteria voor humane eindpunten goed zijn gedefinieerd en of goed is
ingeschat welk percentage dieren naar verwachting een humaan eindpunt zal
bereiken. Licht uw beoordeling toe (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 1.C3).
Het humane eindpunt is in het algemeen gedefinieerd als het verdwijnen van
exploratief gedrag in combinatie met tekenen van algemeen onwelzijn (openstaande
vacht, abnormale houding, of gewichtsverlies >15% t.o.v. hoogst gemeten of >10%
5
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t.o.v. vorige weegpunt over een periode van 2-3 dagen).
Voor specifieke onderdelen is het humaan eindpunt nogmaals gedefinieerd maar komt
overeen met de algemene definitie. Voor muizen met een beenmergtransplantatie zal
10% het human eindpunt bereiken en voor de overige dieren wordt verwacht dat 2%
dit humane eindpunt zal bereiken. Dit lijkt vanuit de ervaring van de
onderzoeksgroep een juiste inschatting.
3V’s
14. Beoordeel of de aanvrager voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er geen
geschikte vervangingsalternatieven zijn. Licht uw beoordeling toe (Zie Praktische
handreiking ETK: Stap 1.C3).
De aanvrager gebruikt vervangingsalternatieven waar mogelijk. De functie van
kandidaatgenen worden over het algemeen eerst in cellijnen of in humane cellen
onderzocht. Het bestuderen van de rol van het geselecteerde kandidaat-gen in de
ziekteontwikkeling is echter te complex om in een vervangend alternatief te kunnen
onderzoeken. Deze vraagstellingen kunnen alleen onderzocht worden in proefdieren.
15. Beoordeel of het aantal te gebruiken dieren realistisch is ingeschat en of er een
heldere strategie is om ervoor te zorgen dat tijdens het project met zo min mogelijk
dieren wordt gewerkt waarmee een betrouwbaar resultaat kan worden verkregen.
Licht uw beoordeling toe (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 1.C3).
Het aantal dieren is of zal per proef realistisch worden ingeschat op basis van
statistische methoden en op basis van eerdere ervaringen en er is rekening gehouden
met uitval. Het aantal muizen is ook ingeschat op de capaciteit van de
onderzoeksgroep. Er is een duidelijke strategie beschreven met verschillende Go/No
Go momenten. Dit borgt het weloverwogen gebruik van proefdieren.

16. Beoordeel of het project in overeenstemming is met de vereiste van verfijning van
dierproeven en het project zodanig is opgezet dat de dierproeven zo humaan mogelijk
kunnen worden uitgevoerd. Licht uw beoordeling toe (Zie Praktische handreiking ETK:
Stap 1.C3).
De DEC oordeelt dat het project in overeenstemming is met de vereisten van
verfijning van dierproeven en dat de dierproeven zo humaan mogelijk kunnen worden
uitgevoerd omdat:
1) er is veel ervaring met deze modellen waardoor ongerief door onervaren handelen
kan worden voorkomen;
2) rond de transplantatie zullen de dieren behandeld worden met antibiotica om
bacteriële infecties te voorkomen. De dieren krijgen hoog-energetisch weekgemaakt
voer tot hun beschikking;
3) Het humane eindpunt is daarnaast duidelijk geformuleerd, waarmee de mate van
verfijning verder is geborgd.
17. Beoordeel, indien het wettelijk vereist onderzoek betreft, of voldoende aannemelijk is
gemaakt dat er geen duplicatie plaats zal vinden en of de aanvrager beschikt over
voldoende expertise en informatie om tijdens de uitvoering van het project te
voorkomen dat onnodige duplicatie plaatsvindt. Licht uw beoordeling toe.
nvt
Dieren in voorraad gedood en bestemming dieren na afloop proef
18. Geef aan of dieren van beide geslachten in gelijke mate ingezet zullen worden. Indien
alleen dieren van één geslacht gebruikt worden, beoordeel of de aanvrager dat in
voldoende mate wetenschappelijk heeft onderbouwd. (Zie Praktische handreiking
6
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ETK: Stap 1.C3; zie bijlage I voor voorbeeld).
Zowel mannelijk als vrouwelijke dieren zullen worden gebruikt. Bij de atherosclerose
experimenten is een voorkeur voor vrouwen omdat de ervaring heeft geleerd dat
deze iets sneller atherosclerose ontwikkelen, beter in grotere groepen te huisvesten
zijn en iets minder spreiding laten zien. Echter, in sommige gevallen zullen ook
mannelijke dieren gebruikt worden. Bij de obesitas en diabetes experimenten is een
lichte voorkeur voor het gebruik van mannelijke dieren omdat deze sterker obesitas
ontwikkelen en de effecten van interventies beter meetbaar zijn. De aanvrager heeft
dit voldoende wetenschappelijk omschreven.
19. Geef aan of dieren gedood worden in kader van het project (tijdens of na afloop van
de dierproef). Indien dieren gedood worden, geef aan of en waarom dit noodzakelijk
is voor het behalen van de doelstellingen van het project. Indien dieren gedood
worden, geef aan of er een voor de diersoort passende dodingsmethode gebruikt
wordt die vermeld staat in bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU. Zo niet, beoordeel of
dit in voldoende mate is onderbouwd. Licht uw beoordeling toe. Indien van
toepassing, geeft ook aan of er door de aanvrager ontheffing is aangevraagd (Zie
Praktische handreiking ETK: Stap 1.C3).
De dieren worden gedood in het kader van het project. De dieren worden gedood om
de proefafhankelijke uitkomstparameters te kunnen analyseren.

20. Indien niet-humane primaten, honden, katten of landbouwhuisdieren worden gedood
om niet-wetenschappelijke redenen, is herplaatsing of hergebruik overwogen? Licht
toe waarom dit wel/niet mogelijk is.
nvt
NTS
21. Is de niet-technische samenvatting een evenwichtige weergave van het project en
begrijpelijk geformuleerd?
Ja, de NTS is een evenwichtige weergave van het project.

D. Ethische afweging
1. Benoem de centrale morele vraag (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 3.A).
Rechtvaardigt het verkrijgen van meer inzicht in de rol die
spelen in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, inclusief het metabool
syndroom, het maximaal matige ongerief dat 18800 muizen als proefdieren in het
onderzoek zullen ervaren?
2. Weeg voor de verschillende belanghebbenden, zoals beschreven onder C5, de sociale
en morele waarden waaraan tegemoet gekomen wordt of die juist in het geding zijn,
ten opzichte van elkaar af. Om dit proces te vergemakkelijken, kunt u de belangrijkste
belanghebbenden en de belangrijkste waarden die in het geding zijn waarderen. U
kunt dit verwoorden in termen van gering, matig of veel/ernstig voordeel of nadeel.
Geef aan waarom de DEC bevordering van waarden (baten) voor de ene
belanghebbende prevaleert boven de aantasting van waarden (kosten) voor de andere
belanghebbende (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 3.B; zie bijlage I voor
voorbeelden).
De belangrijkste belanghebbenden in dit fundamentele en translationele project dat
gericht is op het onderzoeken van de rol van
in de
ontwikkeling van hart- en vaatziekten, zijn op korte termijn de proefdieren en de
onderzoekers.
7
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Op lange termijn bestaan de belanghebbenden uit de patiënten die hart- en vaatziekten
ontwikkelen. De meeste therapieën richten zich op het verlagen van bloedlipiden. Voor
een groot gedeelte van de patiënten zijn de therapieën niet voldoende effectief. Er is
daarom behoefte aan betere behandelmethoden.
De muizen worden door dit onderzoek geschaad omdat de handelingen stress en
mogelijk pijn zullen veroorzaken.
De andere groep belanghebbenden, namelijk de onderzoekers, zullen door dit onderzoek
hun kennis en inzichten vergroten, welke gedeeld zullen worden met het
wetenschappelijk veld. Aanvullende belangen van onderzoekers zouden kunnen zijn dat
het onderzoek hun carrièremogelijkheden vergroot door publicaties en mogelijke
patenten op nieuwe bevindingen kunnen verkrijgen.
Minder direct aanwezig zijn de waarden en belangen van de patiënten. De inzichten die
dit onderzoek zullen opleveren, kunnen op langere termijn een belangrijke bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van betere behandelmethoden voor hart- en vaatziekten en
het metabool syndroom. Dit valt echter buiten het directe onderzoeksdoel van deze
studie.
Hoewel 18800 muizen maximaal matig ongerief ondergaan, acht de DEC dit
gerechtvaardigd door de verwachte gunstige gevolgen van dit onderzoek. Het
wetenschappelijk belang is in dit project duidelijk geformuleerd en dit projectvoorstel zal
hier direct aan bijdragen. Door de uitkomsten van deze studie kan de behandeling van
hart- en vaatziekten mogelijk verbeterd worden. De toepassing van deze inzichten zal
waarschijnlijk nog jaren duren en ligt buiten dit projectvoorstel.
De DEC waardeert de opbrengst van het onderzoek naar de rol van
in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en het metabool syndroom, als
het meest zwaarwegende gevolg dat tegen het maximaal matige ongerief van maximaal
18800 muizen opweegt.
3. Beantwoord de centrale morele vraag. Maak voor het beantwoorden van deze vraag
gebruik van bovenstaande afweging van morele waarden. Maak daarnaast gebruik van
de volgende moreel relevante feiten: belang onderzoek (C4), kennis en kunde van
betrokkenen (C7), haalbaarheid doelstellingen (C8), categorieën en herkomst dieren
(C9), 3V’s (C14-C18), ongerief (C10-13 en C19) en relevante wet en regelgeving
(C2). Onderbouw hoe al deze elementen zijn meegewogen bij de beantwoording van
de centrale morele vraag, zodanig dat het navolgbaar is zonder gedetailleerde kennis
te hebben van het projectvoorstel (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 3.C; zie
bijlage I voor voorbeeld).

Opheldering van de rol van immuun checkpoint regulatoren in de ontwikkeling
van hart- en vaatziekten
De DEC is van mening dat het belang van het onderzoeken van de rol van
in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten (inclusief het
metabool syndroom), het gebruik van 18800 muizen en het lichte tot matige ongerief dat
deze dieren zullen ondergaan, rechtvaardigt.
De DEC acht het aannemelijk dat de doelstelling behaald zal worden. Het
wetenschappelijke en maatschappelijke belang van de doelstelling is duidelijk
geformuleerd. In dit onderzoek zal de rol van
onderzocht
worden, maar ook de mogelijke interventies om deze regulatoren te beïnvloeden. Dit
8
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inzicht kan in de toekomst leiden tot nieuwe behandelmethoden voor hart- en
vaatziekten. De muizen in dit onderzoek ondergaan maximaal matig ongerief door de
verschillende handelingen. Er zijn duidelijke Go/No Go momenten die voorkomen dat er
onnodig proefdieren gebruikt worden. De DEC is van mening dat alle onderzoeksvragen
bijdragen en noodzakelijk zijn voor het behalen van de uiteindelijke doelstelling: het
verkrijgen van nieuwe behandelmethoden. De onderzoekers hebben of zullen
proefdiervrije alternatieven gebruiken waar mogelijk, zoals voor het identificeren van de
kandidaatgenen die betrokken zijn bij de regulatie door
en het uittesten van verschillende interventies (genetisch en farmacologisch). Om de rol
van de
te kunnen bestuderen is een intact
immuunsysteem nodig waarbij de interactie met het hart en vaten bestudeerd kan
worden. De DEC ondersteunt de visie dat dit niet in een proefdiervrij alternatief
onderzocht kan worden. De proeven worden zo verfijnd mogelijk uitgevoerd omdat de
groep veel ervaring heeft met de betreffende modellen waardoor ongerief door onervaren
handelen voorkomen zal worden. De dieren die een beenmergtransplantatie ondergaan,
zullen met antibiotica behandeld worden en weekgemaakt hoog-energetisch voer tot hun
beschikking krijgen. Hierdoor treedt er eerder herstel van de beenmergtransplantatie
op. De HEP is duidelijk omschreven en beschermt de dieren tegen het ontwikkelen van
onverwacht ongerief.
De DEC is bovendien van mening dat de voorgestelde experimentele opzet en
uitkomstparameters logisch en helder aansluiten bij de aangegeven wetenschappelijke
doelstellingen en dat de gekozen strategie en de experimentele aanpak kunnen leiden tot
het behalen van de doelstelling binnen de kaders van het project. De DEC is er verder
van overtuigd dat de aanvrager voldoende kennis en kunde heeft om de doelstelling te
behalen. Tevens verwacht de DEC op basis van deze aanvraag dat de aanvrager
voldoende maatregelen treft om zowel het ongerief van de dieren alsmede het aantal
benodigde dieren tot een minimum te beperken door groepsgrootte berekeningen te
verrichten met data verkregen uit eerdere experimenten. De aanvrager heeft volgens de
DEC overtuigend aangegeven dat gebruik van muizen voor het behalen van het directe
doel noodzakelijk is en dat er geen geschikte proefdiervrije alternatieven mogelijk zijn.
Gezien het bovenstaande is de DEC van mening dat dit project het gebruik van
proefdieren rechtvaardigt.

E. Advies
1. Advies aan de CCD
X De DEC adviseert de vergunning te verlenen.
De DEC adviseert de vergunning te verlenen onder de volgende voorwaarden
Op grond van het wettelijk vereiste dient de projectleider bij beëindiging
van het project een beoordeling achteraf aan te leveren die is afgestemd
met de IvD.
Voor de uitvoering van dit project is tevens ministeriële ontheffing
vereist
Overige door de DEC aan de uitvoering verbonden voorwaarden, te
weten...
De DEC adviseert de vergunning niet te verlenen vanwege:
De vaststelling dat het project niet vergunningplichtig is om de volgende
redenen:…
De volgende doorslaggevende ethische bezwaren:…
De volgende tekortkomingen in de aanvraag:…
9
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2. Het uitgebrachte advies kan unaniem tot stand zijn gekomen dan wel gebaseerd zijn
op een meerderheidsstandpunt in de DEC. Indien gebaseerd op een
meerderheidsstandpunt, specificeer het minderheidsstandpunt op het niveau van
verschillende belanghebbenden en de waarden die in het geding zijn (Zie Praktische
handreiking ETK: Stap 4.A; zie bijlage I voor voorbeeld).
Dit DEC advies is unaniem tot stand gekomen.
3. Omschrijf de knelpunten/dilemma's die naar voren zijn gekomen tijdens het
beoordelen van de aanvraag en het opstellen van het advies zowel binnen als buiten
de context van het project (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 4.B).
Er zijn geen knelpunten of dilemma’s naar voren gekomen bij dit projectvoorstel.

Bijlage I: Voorbeelden
De in deze bijlage weergegeven voorbeelden zijn alleen bedoeld om een indicatie te
geven van het gewenste antwoord en dienen niet letterlijk overgenomen te worden.

A. Algemene gegevens over de procedure
A7. Voorbeeld: “De IvD geeft aan dat de aanvrager de aanvraag met de IvD heeft
afgestemd en dat deze de instemming heeft van de IvD.”

C. Beoordeling (inhoud)
C1. Maak gebruik van de handreiking ‘Invulling definitie project’ om te bepalen of de
aanvraag toetsbaar is en voldoende samenhang heeft. Overleg de argumenten
waarom dit wel of niet het geval is. Geef hierbij ook aan of 1) de aanvraag als
programma of project getypeerd wordt (Een programma omvat meerdere projecten
en heeft een hoger gelegen doel, terwijl een project een concrete onderzoeksvraag
heeft met in principe één concrete doelstelling en een helder geformuleerd
resultaat), 2) het project coherent is, waarbij alle dierexperimenten logisch
samenhangen en nodig zijn om het beoogde concrete resultaat te bereiken en 3) alle
stappen in het project voldoende zijn uitgewerkt en geen onzekerheden bevatten, die
voor de ethische toetsing relevant zouden kunnen zijn.
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Voorbeeld: “Deze aanvraag heeft een concrete doelstelling en kan getypeerd worden
als een project. De aanvraag komt overeen met voorbeeld 1 uit de handreiking 'Wat
is een project': De verschillende subdoelen zijn zowel tijdsafhankelijk als
uitkomstafhankelijk van elkaar. Deze subdoelen zijn allemaal noodzakelijk om de
doelstelling te behalen. Het is niet mogelijk de individuele doelen te toetsen, omdat
er sprake is van onderlinge afhankelijkheid. Het is helder welke handelingen
individuele dieren zullen ondergaan. Hierdoor is ook duidelijk welk ongerief
individuele dieren zullen ondergaan. De aanvrager heeft, zowel binnen de
doelstellingen en bijlagen dierproeven, als tussen de doelstellingen, beschreven op
basis van welke criteria zij zal besluiten het project wel of niet te continueren. De
DEC is er daardoor van overtuigd dat de aanvrager gedurende het project op
zorgvuldige wijze besluiten zal nemen over de voortgang van het project en er niet
onnodig dieren gebruikt zullen worden. Gezien bovenstaande is de DEC van mening
dat de aanvraag toetsbaar is en voldoende samenhang heeft.”
C4. Voorbeeld: “Het directe doel van het project is het verkrijgen van inzichten in de
mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van bot. Het uiteindelijke
doel is het ontwikkelen van nieuwe behandelingsmogelijkheden die bijdrage aan het
herstel van bot na trauma. Het betreft hier een fundamenteel project. Er is binnen
dit project geen reële relatie tussen het directe doel en het uiteindelijke doel. De DEC
acht het niet waarschijnlijk dat het uiteindelijke doel behaald zal worden binnen de
duur van dit project. De aanvrager heeft helder gemaakt wat de status van het
onderzoeksveld is en wat de bijdrage van dit project aan het onderzoeksveld zal zijn.
Uit de aanvraag blijkt dat de kennis van de mechanismen die ten grondslag liggen
aan de ontwikkeling van bot op dit moment zeer beperkt is, dat deze kennis
noodzakelijk is voor het ontwikkelen van nieuwe behandelmogelijkheden en dat er
behoefte is aan nieuwe behandelmogelijkheden. De DEC is van mening dat het
directe doel, het verkrijgen van kennis over botontwikkeling, gerechtvaardigd is
binnen de context van het onderzoeksveld.”
C5. Voorbeeld: “De belangrijkste belanghebbenden in dit translationele project dat
gericht is op de ontwikkeling van een therapie voor de ernstige ziekte X zijn de
proefdieren, de onderzoekers en de doelgroep/patiënt.
Waarden die voor proefdieren in het geding zijn: De integriteit van de dieren zal
worden aangetast, de dieren zullen beperkt worden in hun natuurlijke gedrag en
gedurende de proeven zullen de dieren stress ondervinden en pijn ondergaan.
Waarden die voor onderzoekers bevorderd worden: De onderzoeker zullen kennis
verkrijgen. Ook zal de carrièremogelijkheden van de onderzoekers verbeteren door
publicaties en patenten.
Waarden die voor patiënten bevorderd worden: De gezondheid van patiënten zal
verbeterd worden. Hierdoor zal de kwaliteit van leven verbeterd worden.”
C9. Het uitgangspunt is dat deze categorieën van dieren, omstandigheden of handelingen
niet in dierproeven worden gebruikt. Hier kan alleen van af worden geweken indien
er wetenschappelijk is onderbouwd waarom het doel van het project niet kan worden
bereikt dan door gebruikmaking van de desbetreffende dieren. Daarnaast gelden er
voor elk van de genoemde categorieën specifieke beperkende voorwaarden.
Voorbeeld A: “Er worden dieren uit het wild gebruikt. De aanvrager heeft als volgt
onderbouwd waarom het noodzakelijk is wilde dieren te gebruiken:..... De DEC is van
mening dat de doelstellingen van de proef niet behaald kunnen worden met dieren
die speciaal voor onderzoek worden gefokt. De DEC is er verder van overtuigd dat
het vangen van de dieren door deskundige personen zal gebeuren waardoor de kans
op pijn en lijden beperkt zal worden. Ook is er een dierenarts beschikbaar om de
dieren te onderzoeken/behandelen mocht tijdens of na het vangen blijken dat de
dieren een slechte gezondheid hebben of gewond zijn geraakt.”
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Voorbeeld B: “Er wordt een dodingsmethode gebruikt die niet beschreven staat in
bijlage IV van de richtlijn. De aanvrager heeft als volgt onderbouwd dat dit
noodzakelijk is:......
De DEC is van mening dat de doelstellingen van de proef niet
behaald kunnen worden indien een in de bijlage IV beschreven methode gebruikt
wordt en het dus noodzakelijk is om een alternatieve methode te gebruiken. De DEC
is van mening dat de beschreven alternatieve methode, te weten...., een acceptabel
alternatief is, omdat.....”
C12.Voorbeeld: “De integriteit van dieren wordt fysiek aangetast door de dieren
genetisch te veranderen. De integriteit zal ook gedragsmatig worden aangetast.
Gedurende het project worden de dieren namelijk beperkt in hun bewegingsvrijheid
en zullen de dieren individueel gehuisvest worden. Hierdoor zullen de dieren geen
natuurlijk gedrag kunnen vertonen.”
C18.Voorbeeld: “De aanvrager zal in het project alleen gebruik maken van vrouwelijke
dieren. De aanvrager geeft aan dit in het verleden altijd zo te hebben gedaan en wil
dit graag op deze wijze voorzetten. De DEC is van mening dat de aanvrager niet in
voldoende mate wetenschappelijk heeft onderbouwd dat het om de doelstellingen te
bereiken noodzakelijk is om de proeven met alleen vrouwelijke dieren uit te voeren.
Ook heeft de aanvrager niet kunnen aantonen dat het uitvoeren van het project met
zowel mannelijke als vrouwelijke dieren zal leiden tot een dermate grote variatie dat
er aanzienlijk meer dieren gebruikt dienen te worden.

D. Ethische afweging
D2. Voorbeeld A: “Project gericht op ontwikkeling van een vaccin voor een ernstige,
besmettelijke ziekte:
Waarden die voor proefdieren in het geding zijn: matig nadeel.
Waarden die voor onderzoekers bevorderd worden: gering voordeel.
Waarden die voor de doelgroep (de samenleving) bevorderd worden: veel voordeel
De DEC is van mening dat de belangen van de samenleving in dit project zwaarder
wegen dan de belangen van en waarden voor de proefdieren. Indien de
doelstellingen bereikt worden, zal dit leiden tot de ontwikkeling van een vaccin tegen
een tot dusverre onbehandelbare ernstige, besmettelijke ziekte waar een grote groep
mensen aan lijdt. Het is aannemelijk dat de doelstellingen behaald zullen worden.
Om dit doel te bereiken worden dieren gebruikt. De onderzoekers doen er echter
alles aan om het lijden van de dieren te beperken d.m.v. pijnbestrijding waardoor
het werkelijke ongerief van de dieren beperkt blijft.”
Voorbeeld B: “Project gericht op het ontwikkelen van een therapie tegen een ziekte
waar al veel behandelingsmogelijkheden voor zijn.
Waarden die voor proefdieren in het geding zijn: ernstig nadeel.
Waarden die voor onderzoekers bevorderd worden: gering voordeel
Waarden die voor patiënten bevorderd worden: weinig voordeel
De DEC is van mening dat de belangen van de proefdieren in dit project zwaarder
wegen dan de belangen van en waarden voor de patiënten. De DEC is van mening
dat het om een ziekte gaat waar al goede behandelingsmogelijkheden voor zijn, de
verwachte winst door een nieuwe behandeling zeer beperkt is en de kans dat de
doelstellingen behaald worden zeer klein is. Daartegenover staat het ernstige
ongerief dat de dieren zullen ondergaan.”
D3. Voorbeeld (Zie D2 voorbeeld A): “De DEC is overtuigd van het belang van de
doelstellingen: het ontwikkelen van een vaccin voor een ernstige, besmettelijke
ziekte. De DEC is van mening dat de waarden die voor de doelgroep bevorderd
kunnen worden zwaarder wegen dan de waarden die voor de proefdieren in het
geding zijn. Het project is goed opgezet. De DEC is van mening dat de voorgestelde
experimentele opzet en uitkomstparameters logisch en helder aansluiten bij de
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aangegeven doelstellingen en dat de gekozen strategie en experimentele aanpak kan
leiden tot het behalen van de doelstelling binnen het kader van het project. De DEC
is er verder van overtuigd dat de aanvrager voldoende kennis en kunde heeft om de
doelstellingen te behalen, te kunnen voldoen aan de 3V-beginselen en om te kunnen
voorkomen dat mens, dier en het milieu negatieve effecten ondervinden als gevolg
van de dierproeven. De DEC is ook van mening dat de aanvrager voldoende
maatregelen treft om het ongerief van de dieren te beperken en het aantal dieren tot
een minimum te beperken. Hoewel er sprake is van een bijzondere categorie dieren,
dodingsmethode niet volgens bijlage IV, heeft de aanvrager in voldoende mate
onderbouwd dat de doelstellingen niet anders bereikt kunnen worden. De DEC is van
mening dat het gekozen alternatief acceptabel is en niet leidt tot meer ongerief.
Gezien bovenstaande is de DEC van mening dat het voor het eerst ontwikkelen van
een vaccin tegen ziekte X met als uiteindelijk doel het uitbannen van deze ziekte
wereldwijd op de wijze zoals beschreven in dit project het gebruik van proefdieren
rechtvaardigt.”

E. Advies
E2. Voorbeeld: “Het advies is gebaseerd op een meerderheidsstandpunt. Twee van de
DEC leden zouden tot een negatief advies komen. Deze leden zijn van mening dat
voor dit project de waarden van de proefdieren die in het geding zijn zwaarder
wegen dan de waarden van de doelgroep die bevorderd zullen worden. De redenen
hiervoor zijn......”
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