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1 . 
D 

2 9 ~UQ. 10\7 Aanvraag 
Projectvergunning Dierproeven 
Administratieve gegevens 

u bent van plan om een of meerdere dierproeven uit 
te voeren. 
Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor 
het project dat u wilt uitvoeren. Of u geeft aan wat u 
in het vergunde project wilt wljzigen. 
Meer informatie over de voorwaarden vindt u 
op de website www.zbo-ccd.nl of in de toellchting 
op de website. 
Of bel met 0900-2800028 (10 ct/min). 

1 Gegevens aanvrager 
1.1 Heeft u een 

deelnemernummer van de 
NVWA? 

1.2 

1.3 

1.4 

Neem voor meer informatie 
over het verkrijgen van een 
deelnemernummer contact 
op met de NVWA. 

Vul de gegevens in van de 
instellingsvergunninghouder 
die de projectvergunning 
aanvraagt. 

Vul de gegevens van het 
postadres in. 
Aile correspondentie van de 
CCD gaat naar de 
portefeuil/ehouder of diens 
gemachtigde en de 
verantwoorde/ijke 
onderzoeker. 

Vul de gegevens in van de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

1.5 (Optionee/) Vul hier de 
gegevens in van de 
plaatsvervangende 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

IJ~~Ua > Vu/ uw deelnemernummer in I 10300 

I D Nee > U kunt geen aanvraag doen 

Naam instelling of 
organisatie 

Naam van de 
portefeuillehouder of 
diens gemachtigde 

l Stichtlng Katholieke Universiteit Nijmegen 

Instantie voor dierenwelzijn 

I 
KvK-nummer __j 4 o 5 5 6 2 9 

Straat en huisnummer ! G.e_e.rLGLQQteg...,l e...,i n-'=======-------"2~9;L_ __ 
Postbus . : 91Qb t.a.v. COL, __________ _ 

Postcode en plaats 1_65.0.DI:tB · Nijme.g""en._._ ___ _ 

IBAN ~NL90ABNA0231209983 

Tenaamstelling van het I 
rekeningnummer ! UMC St Radboud 

(Tltel) Naam en 

Functie 

Afdeling 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

0 Dhr. 0 Mw. 
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1.6 (Optionee/) Vul hier de (Titel) Naam en ID Dhr. 0 Mw. 
gegevens in van de persoon 
die er verantwoordelijk voor 
Is dat de uitvoering van het 
project In overeenstemmlng 
is met de projectvergunnlng. 

1. 7 Is er voor deze 
projectaanvraag een 
gemachtigde? 

E-mailadres i instantievoordierenwe~zijn@radbo_u_d_u_m_c._n_l ________ _ 

110 Ja > Stuur dan het lngevulde formu/ier Melding Machtlglng mee met deze aanvraag 

jQ Nee 

2 Over uw aanvraag 

2.1 

2.2 

Wat voor aanvraag doet u? 

Is dit een wijziging voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor 
verleend is? 

2.3 Is dit een melding voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor Is 
verleend? 

I ~ Nieuwe aanvraag > Ga verder met vraag 3 

II D Wljzlging op (verleende) vergunning die negatieve gevolgen kan hebben voor het 
dlerenwelzijn 

I Vul uw vergunde projectnummer 
; in en ga verder met vraag 2.2 , 

i D Melding op (verleende) vergunning die geen negatieve gevolgen kan hebben voor het 
! dierenwelzijn 

I Vul uw vergunde projectnummer 
in en ga verder met vraag 2.3 

Dl Ja > Beantwoord dan In het projectplan en de niet-technlsche samenvatting aileen 
de vragen waarop de wijziging betrekking heeft en onderteken het 

~----~a~a~n~v~ra~a=gform=u~lle~r~------
D Nee > Ga verder met vraag 3 

D Nee > Ga verder met vraag 3 

0 Ja > Geef hier onder een toelichting en ga verder met vraag 6 

3 Over uw project 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Wat is de geplande start- en 
einddatum van het project? 

Wat is de titel van het 
project? 

Wat is de tltel van de nlet
technische samenvatting? 

Wat is de naam van de 
Dierexperimentencommissie 
(DEC) aan wie de 
instellingsvergunninghouder 
doorgaans haar projecten ter 
toetsing voorlegt? 

_S_ta_rt_d_at_um.:.:._ ___ --'_2_ 5 ___ o 9 _ 2 o _1_ 7 ___ _ 

Einddatum 0 1 -0 4 2 0 2 0 

I 
i Examining the synaptic plasticity and epigenetic of ventral hippocampus due to emotiona 
'---------
1 

I_ Morfine-gerelateerde emotioneel geheugen en plasticiteit In de hippocampus 

Naam DEC --------
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4 Betaalgegevens 

4.1 Om welk type aanvraag 
gaat het? 

0 Nieuwe aanvraag Projectvergumiing ( 1.035,00 

: 1:) Wljziging €: Lege 

Lege 

4.2 Opw~~w~e~~ud~ ~:D~~V~~~e~e~n~~=n~m~a~l~~~e~i~n~~~s~s~o~----------------------
bedrag aan de CCO I 11J Na ontvangst van de factuur 
voldoen. 
Bij een eenmalige incasso 
geeft u toestemming aan 
de CCD om eenmalig het 
bij 4.1 genoemde bedrag af 
te schrijven van het bij 1.2 
opgegeven 
rekeningnummer. 

5 Checklist bijlagen 
5.1 Welke bijlagen stuurt u 

mee? 
Ve Iicht 

[!] Projectvoorstel 

1!1 Niet-technische samenvatting 

Overige bijlagen, indien van toepassing 
·~--------

0 Melding Machtiging 

(!] OEC-advies en factuurinformatie 

6 Ondertek~ning 

6.1 Print het formulier uit, 
onderteken het en stuur 
het inclusief bijlagen via de 
beveiligde e-mailverbinding 
naar de ceo of per post 
naar: 

Centrale Commissie 
Oierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Ondertekening door de instellingsvergunninghouder of gemachtigde (zie 1.6). De 
ondergetekende verklaart: 

• dat het projectvoorstel is afgestemd met de Instantie voor Dierenwelzijn. 

• dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de opzet van het project en de 
dierproef, de personen die de dieren verzorgen en/of doden en de personen die de 
dierproeven verrichten voldoen aan de wettelijke eisen gesteld aan deskundigheid en 
bekwaamheid. 

• dat de dieren worden gehulsvest en verzorgd op een wijze die voldoet aan de eisen 
die zijn opgenomen In bijlage III van richtlijn 2010/63/EU, behalve in het 
voorkomende geval de in onderdeel F van de bijlage bij het bij de aanvraag gevoegde 
projectvoorstel gemotlveerde uitzonderingen. 

• dat door het ondertekenen van dit formulier de verplichting wordt aangegaan de leges 
te betalen voor de behandeling van de aanvraag. 

dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Naam 

Functie ! Instantie voor dierenwelzijn 

Plaats I Nijmegen 

Datum 2 5 - 0 8 -
~~~------~---

Handtekening 
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Group Treatment Experiment Role 

Morphlne_CPP Morphine/saline stereotaxic surgery (1); Morphine indl.!lced CPP 

injection for CPP brain tissue collecNon (2) 

saline-CPP sa.l ine injection for stereotaxic surgery (1); Morph ine induced CPP 
CPP (control) brain tissue collection (2) 

CPP without CPP (control) stereotaxic surge rry ( 1); CPP 

injection brain tissue collecllio n (2) 

Morphine injection stereotaxic surgery (1); One t ime drug inject,ion 

morphine brain t issue coll'ect ion (2) effect 

injection 

Single saline Saline injection ster eotaxic surgery (1); One tiline ve hicle injection 

lnj~ction 
(control) brain tissue coltection (2) effect 

Repeated Morphi'ne injection stereotaxic surgery (1); Repeated drug injed ion 

morphine brain t issue colledion (2) effect 

injection 

Repeated Saline injection stereotaxic surgery (1); Repeated vehicle injection 

saline (control) brain tissue collection (2) effect 
lnj~ction 
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Preconditioning: 
15 ID1D 

1 2 3 4 5 6 7 

( Conditioning: 40 min ) 

Saline injection (SC) ] 

Morphine injection (SC) n 
~-~ 

8 9 10 

Test: 
15min 

Days 



Day Test cage compartment Time 

Day 1 Pre-test Free access to all 3 15 min 
Day 2 Morphine s.c 1 40min 
Day3 Saline s.c 3 40min 

Day4 Morphine s.c 1 40 min 
DayS Saline s.c 3 40min 
Day6 Morphine s.c 1 40min 
Day 7 Saline s.c 3 40 min 
DayS Morphine s.c 1 40min 
Day9 Saline s.e 3 40min 
Day 10 Post test Free access to all 3 15 min 















Suffering Rats undergo Number of animals Experiment 

Moderate male 1 surgery, CPP and perfusion 84 1 
50% 

Mild male CPP and decapitating 84 2 
50% 
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DEC-advies  

A. Algemene gegevens over de procedure 

1. Aanvraagnummer: 2017-0035 

2. Titel van het project: Examining the synaptic plasticity and epigenetics of ventral hippocampus 

due to emotional memory associated with morphine abuse    

3. Titel van de NTS: Morfine-gerelateerd emotioneel geheugen en plasticiteit in de hippocampus   

 

4. Type aanvraag: 

 nieuwe aanvraag projectvergunning 

 wijziging van vergunning met nummer 

 

5. Contactgegevens DEC: 

- naam DEC:  RUDEC 

- telefoonnummer contactpersoon:  , bereikbaar op maandag, dinsdag, en 

 donderdag van 9:00 tot 15:00 uur 

- e-mailadres contactpersoon:   

 

6. Adviestraject (data dd-mm-jjjj): 

 ontvangen door DEC: 20-06-2017 

 aanvraag compleet 

 in vergadering besproken: 04-07-2017 

 anderszins behandeld 

 termijnonderbreking(en) van 10-07-2017 tot 25-07-2017 

 besluit van CCD tot verlenging van de totale adviestermijn met maximaal 15 werkdagen  

 aanpassing aanvraag: 24-07-2017 

 advies aan CCD: 24-08-2017 

 

7. De inhoud van dit project is afgestemd met de IvD en deze heeft geen bezwaren tegen de 

uitvoering van het project binnen deze instelling. 

 

8. Eventueel horen van aanvrager: n.v.t. 

 

9. Correspondentie met de aanvrager: 

- Datum vragen: 10-07-2017 

- Datum antwoorden: 25-07-2017 

- Gestelde vragen en antwoorden: 

 

  Algemeen: 

  -Een looptijd van 5 jaar lijkt vrij lang voor dit onderzoek. Waarom is dit aangevraagd? 

Antwoord: This happened out of habit, when starting up a new protocol in Iventionles. We 

have reduced the duration to 2.5 years (to anticipate planned animal facility constructions). 

-Dezelfde persoon kan niet projectleider, verantwoordelijk onderzoeker en vervangend 

onderzoeker zijn. De commissie verzoekt de aanvrager ten minste een vervangende 

onderzoeker aan te wijzen. 

Antwoord: Msc. Mina Sadighi will be project leader, but we cannot yet add her because her 

registration has to be prolonged, taking time. Will we adjust this as soon as the registration 

prolongation has been arranged 

Project Proposal: 

5.
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-3.1: De nieuwste referentie stamt uit 2010. Is er sindsdien niets meer gepubliceerd over dit 

onderwerp? 

Antwoord: Yes, there are new references, which are listed below. We incorporated the text 

below in section 3.1. 

   

  New references for LTP and morphine abuse: 

-Morphine has no effect on the magnitude of LTP in the CA1 region of hippocampal slices, but 

attenuates LTP in vivo (Fakira et al., 2014; Wen et al., 2014). It was found that LTP was 

slightly impaired in naïve prenatal morphine exposure rats (Tan et al., 2015). In other 

research it was shown that acute in-vivo morphine administration induces the long-term 

potentiation (Mor-LTP) of field excitatory postsynaptic potentials at the prefrontal cortex-to-

nucleus accumbens shell synapses (Zheng et al., 2014). 

 

New references for DNA methylation: 

Upregulation of DNA methyltransferase 3a and 3b and global DNA hypomethylation were 

observed in the nucleus accumbens core (Nac) of cocaine-pretreated rats (Wright et al., 

2015). Higher DNA methylation associated with chronic opioid exposure was reproduced in an 

independent cohort of opioid-treated as compared to non-opioid-treated pain patients. This 

suggests that opioids may stimulate DNA methylation (Doehring et al., 2013; Trivedi et al., 

2014). In opiate users, increased methylation of 2 CpG dinucleotides in the μ-opioid receptor 

gene (OPRM1) promoter region has been demonstrated (Ebrahimi et al., 2017). 

 

  References: 

Doehring A, Oertel BG, Sittl R, Lötsch J (2013) Chronic opioid use is associated with increased DNA 

methylation correlating with increased clinical pain. PAIN® 154:15-23. 

Ebrahimi G, Asadikaram G, Akbari H, Nematollahi MH, Abolhassani M, Shahabinejad G, 

Khodadadnejad L, Hashemi M (2017) Elevated levels of DNA methylation at the OPRM1 promoter 

region in men with opioid use disorder. The American journal of drug and alcohol abuse:1-7. 

Fakira AK, Portugal GS, Carusillo B, Melyan Z, Morón JA (2014) Increased SK2 channel-mediated 

negative feedback on NMDAR impairs synaptic plasticity following context-dependent sensitization to 

morphine. Biological psychiatry 75:105. 

Tan JW, Duan TT, Zhou QX, Ding ZY, Jing L, Cao J, Wang LP, Mao RR, Xu L (2015) Impaired contextual 

fear extinction and hippocampal synaptic plasticity in adult rats induced by prenatal morphine 

exposure. Addiction biology 20:652-662. 

Trivedi M, Shah J, Hodgson N, Byun H-M, Deth R (2014) Morphine Induces Redox-Based Changes in 

Global DNA Methylation and Retrotransposon Transcription by Inhibition of Excitatory Amino Acid 

Transporter Type 3–Mediated Cysteine Uptake. Molecular pharmacology 85:747-757. 

Wen D, Zang G, Sun D, Yu F, Mei D, Ma C, Cong B (2014) Cholecystokinin-octapeptide restored 

morphine-induced hippocampal long-term potentiation impairment in rats. Neuroscience letters 

559:76-81. 

Wright KN, Hollis F, Duclot F, Dossat AM, Strong CE, Francis TC, Mercer R, Feng J, Dietz DM, Lobo MK 

(2015) Methyl supplementation attenuates cocaine-seeking behaviors and cocaine-induced c-Fos 

activation in a DNA methylation-dependent manner. Journal of Neuroscience 35:8948-8958. 

Zheng Q, Liu Z, Wei C, Han J, Liu Y, Zhang X, Ren W (2014) Activation of the D1 receptors inhibits the 

long-term potentiation in vivo induced by acute morphine administration through a D1–

 GluN2A interaction in the nucleus accumbens. Neuroreport 25:1191-1197. 

 

-3.1: De achtergrondbeschrijving is erg gedetailleerd en afgestemd op vakgenoten, waardoor 

het lastig te volgen is voor de geïnteresseerde leek. Wat zijn de hoofdlijnen? Kan dit 

begrijpelijker gepresenteerd worden? 

Antwoord: We added the following summary to the beginning of section 3.1: In this project 

we will focus for the first time on the ventral hippocampal mechanisms associated with 

morphine-induced associative and emotional memory. We hypothesize that morphine as a 
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stimulus inducing emotional state could entail changes in ventral hippocampal 

neuroplasticity. To look into these issues, we examined how morphine-induced contextual 

memory affects neural activity of the ventral hippocampus. For this, long-term potentiation 

(LTP) as a compelling model for studying the synaptic changes in the strength of 

interneuronal connections will analyzed and it will be based on the changes in amplitude and 

slope of excitatory post synaptic responses (EPSP). Furthermore, the effect of morphine-

induced conditioned place preference on epigenetic modification of genes, DNA methylation, 

in the ventral hippocampus will studied. 

 

-3.3: De gepresenteerde relevantie is erg algemeen gehouden. Kunnen de onderzoekers dit 

wat uitgebreider beschrijven en meer toespitsen op dit onderzoek? 

Antwoord: We have added the following text: The main goal of this research is about long 

lasting changes in the ventral hippocampus following morphine-associated-context memory. 

The findings of this project could provide novel insight into the mechanism by which 

morphine, and potentially other opioids, can influence on addiction-related plastic alterations 

and as a results drug seeking behavior and drug relapse. Since epigenetic and neural activity 

changes are implicated in drug addiction, this study could serve as a useful resource for 

investigators to explore a novel mechanism of action for other drugs of abuse. 

 

-3.4.3: Is experiment twee zinvol wanneer er geen LTP verschillen worden gevonden? Als zich 

hier een go/no go moment bevindt, dan dient dit duidelijk omschreven te worden. 

Antwoord: These are two separate experiments. In experiment one we are going to 

investigate the effect of morphine induced CPP on neural activity and we will measure LTP. In 

the second experiment we will focus on gene changes as a consequence of morphine induced 

CPP. At the end if we could find any correlation between two experiments we can discuss 

more about the mechanism of neural activity changes. Findings can however be independent. 

 

 

  Description of Animal Procedures: 

  *DAP1 

-A2: Er staat dat alle dieren een stereotactische operatie ondergaan. Dit is toch niet nodig 

wanneer de dieren gebruikt worden voor de DNA methyleringsstudie? Uit de beschrijving bij 

A1 blijkt dat de dieren in twee groepen worden verdeeld, waarbij electrofysiologie bij één 

deel van de dieren wordt uitgevoerd. 

Antwoord: In this part we have a subtitle about LTP and electrophysiology recording. In this 

part we explained about animal’s surgery and electrophysiology and it shows that we do 

surgery for LTP recording. For experiment 2 we will apply decapitation to continue with the 

DNA methylation study; there is no need for a surgery. So we will do stereotaxic surgery just 

for experiment 1 animals. We have clarified that experiment 1 and 2 are separate 

experiments and that no surgery is needed for experiment 2. 

 

-F: Zullen er dieren individueel gehuisvest worden na de stereotactische operatie? Indien van 

toepassing hier graag vermelden, evenals de lengte van deze huisvesting en de onderbouwing 

van de noodzaak. 

Antwoord: After surgery the animals will housed individually because we will fix the 

electrodes in the skull of animals and we should be careful to not hurts the electrodes. If the 

animals are housed in groups they start to touch the electrodes on the head of other animals 

and this is what we want to prevent; it can lead to drop-out of animals. After surgery the 

animals will have 1 week recovery. There are 10 days needed for CPP testing, and at the CPP 

test day we will perform the electrophysiological recordings. So in total we need to keep 

animals for 17 days in individual cages. We have added this to section F. 
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 De antwoorden hebben geleid tot aanpassing van de aanvraag  

 

10. Eventuele adviezen door experts (niet lid van de DEC): n.v.t. 

B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling) 

 

1. Het project is vergunningplichtig (dierproeven in de zin der wet). 

2. De aanvraag betreft een nieuwe aanvraag. 

3. De DEC is competent om hierover te adviseren. 

4. Er is geen betrokkenheid van DEC-leden bij deze projectaanvraag, waardoor onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid zijn gewaarborgd. 

C. Beoordeling (inhoud) 

1. Deze aanvraag heeft een concrete doelstelling en kan getypeerd worden als een project van 

beperkte omvang. De opzet komt het best overeen met voorbeeld 4b uit de handreiking ‘Wat is 

een project’. De verschillende subdoelen zijn noodzakelijk om de doelstelling te behalen. Het is 

niet mogelijk om 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 voort te zetten. 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. 

 

2. Voor zover de DEC weet is er geen “tegenstrijdige” wetgeving die het uitvoeren van de 

experimenten in de weg zou kunnen staan.  

 

3. De in de aanvraag aangekruiste doelcategorie is in overeenstemming met de hoofddoelstelling.  

Belangen en waarden 

 

4. Het directe doel van het project is te onderzoeken of het emotionele geheugen voor morfine 

verslaving geassocieerd is met door morfine veroorzaakte veranderingen in neuronale plasticiteit 

en epigenetische veranderingen in de ventrale hippocampus. Het uiteindelijke doel is meer 

inzicht te verkrijgen in mechanismen die een rol spelen bij verslaving, zodat uiteindelijk nieuwe 

behandelingen voor drugsverslaafden ontwikkeld kunnen worden. De onderzoekers zullen de 

veranderingen in plasticiteit en epigenetica van de ventrale hippocampus veroorzaakt door 

morfineverslaving onderzoeken. Dit geeft een indicatie van de mechanismen die mogelijk 

betrokken zijn bij verslaving, maar levert niet direct bruikbare handvatten voor nieuwe 

behandelingen. Er is daarom binnen deze aanvraag geen directe relatie tussen het doel van deze 

projectaanvraag en het uiteindelijke doel. De aanvrager heeft duidelijk gemaakt dat de kennis 

van de mechanismen die betrokken zijn bij het ontstaan van drugsverslaving  nog zeer beperkt is, 

dat deze kennis nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen, en dat er behoefte is 

aan nieuwe behandelingen voor drugsverslaving. Naar de mening van de DEC is het doel van 
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deze projectaanvraag daarom gerechtvaardigd binnen de context van het onderzoeksveld. 

 

5. De belangrijkste belanghebbenden in deze projectaanvraag zijn de proefdieren, de onderzoekers 

en de doelgroep/samenleving. 

Voor de proefdieren geldt dat hun welzijn en integriteit worden aangetast. De dieren zullen 

beperkt worden in hun natuurlijke gedrag en gedurende de proeven zullen de dieren stress 

ondervinden en pijn ondergaan. Uiteindelijk zullen ze in het kader van het onderzoek gedood 

worden. De dieren hebben er belang bij hiervan gevrijwaard te blijven. 

Voor de onderzoekers geldt dat het publiceren van belangrijke nieuwe wetenschappelijke 

inzichten resulteert in een goede wetenschappelijke reputatie, hetgeen vaak de sleutel is voor 

het verkrijgen van nieuwe onderzoeksmiddelen en mogelijkheden. Dit kan door de onderzoeker 

zelf van belang geacht worden, maar dient naar de mening van de DEC geen rol te spelen in de 

ethische afweging over de toelaatbaarheid van het gebruik van proefdieren. Het gaat uiteindelijk 

om de vraag of dit onderzoek belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke doelen dient 

(gezondheid, kennis). 

Voor de doelgroep en de samenleving is dit onderzoek op de lange termijn van belang, omdat 

het kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor drugsverslaving. Gerichte 

behandeling op basis van mechanistisch inzicht kan bijdragen aan effectievere behandeling van 

verslaving, bijvoorbeeld omdat men de verslaafde medicamenteus of anderszins kan 

ondersteunen bij het staken van het gebruik van de verslavende middelen. Kunnen beschikken 

over adequate behandelingen voor (drugs)verslaving, is van groot belang voor de samenleving. 

6. De onderzoekers vermelden geen onbedoelde effecten op het milieu. De DEC ziet geen redenen 

om aan te nemen dat die er wel zijn. 

 

Proefopzet en haalbaarheid 

 

7. De kennis en kunde van de onderzoeksgroep en andere betrokkenen bij de dierproeven zijn 

voldoende gewaarborgd. De commissie is overtuigd van de kwaliteit van het werk van de 

aanvrager. De aanvrager beschikt over voldoende kennis en kunde om te kunnen voldoen aan 

alle zorgvuldigheidseisen omtrent het verrichten van dierproeven.  

 

8. De doelstellingen van het project zijn realistisch en de voorgestelde experimentele opzet en 

uitkomstparameters sluiten hier logisch bij aan. Bovendien heeft deze groep veel ervaring in dit 

onderzoeksveld en met de voorgestelde dierproeven. De DEC is dan ook van mening dat het 

project goed is opgezet, en dat deze strategie en experimentele aanpak kunnen leiden tot het 

behalen van de doelstelling binnen het kader van het project.  

 

Welzijn dieren 

 

9. Er is geen sprake van de volgende bijzonderheden op het gebied van categorieën van dieren, 

omstandigheden of behandeling van de dieren: 

 Bedreigde diersoort(en) (10e lid 4) 

 Niet-menselijke primaten (10e) 

 Dieren in/uit het wild (10f) 

 Niet gefokt voor dierproeven (11, bijlage I richtlijn) 

 Zwerfdieren (10h) 

 Hergebruik (1e lid 2) 

 Locatie: buiten instelling vergunninghouder (10g) 

 Geen toepassing verdoving/pijnbestrijding (13) 

 Dodingsmethode niet volgens bijlage IV richtlijn (13c lid 3) 
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10. De huisvesting en verzorging van de dieren zijn conform de eisen in bijlage III van richtlijn 

2010/63/EU. 

 

11. Het cumulatieve ongerief als gevolg van de dierproeven is realistisch ingeschat en geclassificeerd. 

Het ongerief voor de dieren wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stereotactische operatie en 

de gedragstesten. Het cumulatieve ongerief voor de helft van de dieren wordt ingeschat als 

matig door de combinatie van gedragstesten en de operatie. Voor de overige dieren is het 

ongerief licht: zij worden niet geopereerd. 

 

12. De integriteit van dieren wordt in lichte mate aangetast door de gevolgen van de 

morfinetoediening en het instrumentele gebruik van de dieren dat inherent is aan het doen van 

dierproeven.  

 

13. De criteria voor humane eindpunten zijn voldoende specifiek gedefinieerd en toegesneden op 

het experiment. Het percentage dieren dat naar verwachting een humaan eindpunt zal bereiken 

is op basis van ervaring met dit ratmodel ingeschat. De commissie is het eens met deze 

inschatting en de gehanteerde humane eindpunten.  

 

3V’s 

 

14. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen geschikte 

vervangingsalternatieven zijn. De onderzoekers willen veranderingen in gedrag koppelen aan 

veranderingen in neurale activiteit en epigenetische effecten in het DNA. Dit kan niet zonder 

proefdieren worden onderzocht. 

 

15. Het maximale aantal te gebruiken dieren is realistisch ingeschat en is proportioneel ten opzichte 

van de gekozen onderzoeksopzet en de looptijd. De onderzoekers hanteren een goede strategie 

om ervoor te zorgen dat er met het kleinst mogelijke aantal dieren wordt gewerkt waarmee nog 

een wetenschappelijk betrouwbaar resultaat kan worden verkregen. Op basis van poweranalyses 

wordt de benodigde groepsgrootte berekend.  

 

16. Het project is in overeenstemming met de vereiste van de verfijning van dierproeven. De rat is 

het kleinste dier met een voldoende uitgebreid gedragsrepertoire waarin de benodigde operaties 

met een hoog slagingspercentage kunnen worden uitgevoerd. De dieren ontvangen adequate 

pijnstilling voor de handelingen waarvoor dit vereist is. De DEC is ervan overtuigd dat de 

beschreven proefopzet de meest verfijnde is en dat de dierproeven zo humaan mogelijk worden 

uitgevoerd.  

17. Het betreft geen wettelijk vereist onderzoek.  

 

 

Dieren in voorraad gedood en bestemming dieren na afloop proef 

 

18. De aanvrager zal in het project alleen gebruik maken van mannelijke dieren. De aanvrager geeft 

hiervoor de volgende onderbouwing: we gebruiken mannelijke ratten omdat drugsverslaving 

meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. De DEC is van mening dat de aanvrager het gebruik 

van uitsluitend mannelijke dieren in voldoende mate wetenschappelijk heeft onderbouwd. Het 

(ook) gebruiken van vrouwelijke dieren in dit fundamentele stadium van het onderzoek zou naar 
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het oordeel van de DEC bovendien slechts tot gebruik van extra dieren leiden, zonder dat dit 

extra informatie oplevert. 

19. De dieren zullen in het kader van het project gedood worden. Dit is noodzakelijk om 

verschillende weefsels te kunnen onderzoeken voor het beantwoorden van bepaalde 

onderzoeksvragen. De gebruikte dodingsmethode staat vermeld in bijlage IV van richtlijn 

2010/63/EU.  

20. Er worden in deze projectaanvraag geen landbouwhuisdieren, honden, katten of niet-humane 

primaten gebruikt (en dus ook niet gedood om niet-wetenschappelijke redenen). 

NTS 

 

21. De niet-technische samenvatting is een evenwichtige weergave van het project en begrijpelijk 

geformuleerd. 

D. Ethische afweging 

 

1.  Rechtvaardigt het belang van de doelstelling van het project het ongerief dat de dieren wordt 

aangedaan, en is aan alle zorgvuldigheidseisen (3V’s) voldaan? 

 

2.  Er vindt een lichte of matige aantasting van welzijn en integriteit van de proefdieren plaats 

(beschreven in C9 tot C20). De doelstellingen kunnen niet zonder dieren behaald worden. De 

onderzoekers doen al het mogelijke om het lijden van de dieren en het aantal dieren te 

beperken. 

 Voor patiënten en de samenleving is dit onderzoek indirect en op de lange termijn van belang, 

omdat het kan bijdragen aan een verbetering van de gezondheid en kwaliteit van leven van 

mensen die verslaafd zijn. De DEC kent daar veel gewicht aan toe om de volgende redenen. 

Verslaving aan morfine en andere geneesmiddelen en drugs is moeilijk te behandelen. Veel ex-

verslaafden raken toch weer verslaafd, mede omdat er een te sterk geheugen is voor de 

omgeving waar de effecten van drugs worden ervaren. De resultaten van dit project zullen meer 

licht werpen op het ontstaan van dit geheugen. Op lange termijn kan deze kennis bijdragen aan 

de ontwikkeling van interventies die dit geheugen afzwakken, waardoor een (morfine)verslaving 

met meer succes behandeld zou kunnen worden. De commissie acht het ontwikkelen van nieuwe 

therapieën voor (morfine)verslaving van substantieel belang. Meer kennis over 

geheugenvorming bij verslaving is ook voor andere onderzoeksgebieden van belang. 

 

3.  De DEC is overtuigd van het belang van de doelstellingen: onderzoeken of het emotionele 

geheugen voor morfine verslaving geassocieerd is met door morfine veroorzaakte veranderingen 

in neuronale plasticiteit en epigenetische veranderingen in de ventrale hippocampus. Het 

uiteindelijke doel is meer inzicht te verkrijgen in mechanismen die een rol spelen bij verslaving, 

zodat uiteindelijk nieuwe behandelingen voor drugsverslaafden ontwikkeld kunnen worden. De 

DEC is van mening dat de belangen van de patiënten en de samenleving voldoende zwaar wegen 

om het schaden van de belangen van de proefdieren (om gevrijwaard te blijven van een 

aantasting van hun welzijn en integriteit) te rechtvaardigen. De commissie is overtuigd van de 

kwaliteit van het werk van de aanvrager. De DEC is van mening dat het project goed is opgezet, 

en dat de gekozen strategie en experimentele aanpak kunnen leiden tot het behalen van de 

doelstelling binnen het kader van het project. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk 

gemaakt dat er geen geschikte vervangingsalternatieven zijn, dat het doel niet met minder 

dieren behaald kan worden, dat de gebruikte aanpak de meest verfijnde is en dat zij zal kunnen 
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voorkomen dat mens, dier en het milieu onbedoelde negatieve effecten ondervinden als gevolg 

van de dierproeven.  

 De DEC is van oordeel dat het hier boven geschetste belang de onvermijdelijke nadelige gevolgen 

van dit onderzoek voor de dieren, in de vorm van angst, pijn of stress, rechtvaardigt. Aan de eis 

dat het belang van de experimenten op dient te wegen tegen het ongerief dat de dieren wordt 

berokkend, is voldaan. 

E. Advies 

 

1. Advies aan de CCD 

 De DEC adviseert de vergunning te verlenen  

 De DEC adviseert de vergunning te verlenen onder de volgende voorwaarden 

o 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. 

o Voor de uitvoering van dit project is tevens ministeriële ontheffing vereist 

o Overige door de DEC aan de uitvoering verbonden voorwaarden, te weten... 

 

   De DEC adviseert de vergunning niet te verlenen vanwege: 

o De vaststelling dat het project niet vergunningplichtig is om de volgende redenen:… 

o De volgende doorslaggevende ethische bezwaren:… 

o De volgende tekortkomingen in de aanvraag:… 

 

2. Het uitgebrachte advies is gebaseerd op consensus. 

 

3. Er zijn geen knelpunten of dilemma’s geconstateerd – zowel binnen als buiten de context van het 

project - die de verantwoordelijkheid en competentie van de DEC overstijgen. 

 



6.
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Dear CCD committee members, 

Thank you for evaluating our proposal with the number AVD1030020173165 (internal 

number 2017-0035). Please find below how we addressed your questions in the proposal. 

Kind regards, 

 and 

����������	
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!
��������"���
	��#   PhD,  Animal Welfare Body RU/Radboudumc,

Question 1: 

U geeft aan dieren in experiment 2 te doden middels decapitatie zonder verdoving. Als reden hiervoor geeft u 

aan dat anesthesie epigenetica en gen expressie zou kunnen beïnvloeden. Deze onderbouwing is te algemeen en 

wordt als niet voldoende beschouwd. U wordt gevraagd aan te geven wat hierover bekend is in het kader van uw 

onderzoek 

Answer: Exposure to a drug may lead to altered regulation of hundreds of genes or more. General anesthetics 

were once believed to be ‘drugs without receptors’ but this view has been largely abandoned. During the past 

decade significant progress in understanding of the mechanisms of general anesthetic action at the molecular, 

cellular and neural systems levels has been made (1,2). Exposure to general anesthesia causes substantial 

epigenetic modulations. Epigenetic mechanisms translate environmental influences into changes in the 

expression of target genes (3). Enzymatic modifications (e.g., acetylation, methylation, phosphorylation) of 

amino acids in the N-terminus of histones lead to dramatic changes in chromatin structure (4). Data from the 

literature show that general anesthesia causes H3 hypoacetylation of N-terminal lysines, an epigenetic change 

known to result in the condensed conformation of chromatin which is less conducive to transcription (5). 

Transcription of two target genes, BDNF and c-Fos, was indeed decreased by anesthesia, a change that occurred 

at least in part due to histone hypoacetylation in their promotor regions. Another study has demonstrated  that 

brief general anesthesia produces changes in gene expression in the hippocampus of rats that last at least 2 days 

(7?). The affected genes participate in a wide array of processes including cell survival, signal transduction and 

synaptic plasticity, transcriptional regulation, metabolism, cell cycle, protein biosynthesis, and structural and 

vesicular processes, implying that multiple molecular processes are still altered 2 days after general anesthesia. 

This study showed that in anesthetized rats compared to unanesthesized controls, 297 genes were differentially 

expressed 2 days following anesthesia (P < 0.05). Of these, 64% were up-regulated and 36% were down-

regulated (figure1) (7). In addition, hippocampal BDNF expression was found to be reduced in adult animals 

treated with isoflurane (8). It has been shown that general anesthetics also can cause substantial changes in 

protein expression (Table1) [9,1]. For example, even brief exposure to isoflurane leads to widespread changes in 

genetic control in the amygdala 6 h after exposure (10). Based on all studies mentioned above, we decided to 

decapitate rats without using anesthesia to prevent effect of these drugs on epigenetic modifications. Since we 

aim to study the epigenetic mechanisms associated with morphine-induced contextual memories, and the use of 

anesthetics would literally make it impossible to make those effects visible.  

8.



Figure 1. Scatter plot of gene expression ratios between anesthetized and control animals. Data are derived from 

Affymetrix gene chip analysis and are presented according to expression intensity. Differentially expressed 

genes ± S.D. are depicted in red (7). 
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-Question 2:                                  

U geeft aan alleen mannelijke dieren te willen gebruiken. De reden hiervoor is dat verslaving meer voorkomt bij 

mannen dan bij vrouwen. Deze onderbouwing is niet voldoende. U wordt daarom verzocht de keuze voor alleen 

mannelijke dieren beter te onderbouwen. 

Answer: We want to use male rats because of the following reasons:  

- The rates of drug abuse are currently lower in women than in men. Adult men are 2–3 times more 

likely than women to have a drug abuse/dependence disorder (1).  

- Morphine withdrawal signs are more marked in males than in females. Dopamine levels, a 

neurotransmitter which mediates several behavioral effects of opiates, were modified only in male 

by the morphine withdrawal syndrome (2). 

- Male rats are more sensitive to the effects of morphine than female rats. A research study showed 

that morphine is more potent in males compared with females (3). Sex differences in morphine 

sensitivity are due to differences in opiate receptor density, binding and localization, as well as sex 

differences in the anatomy and physiology of opiate-responsive neural circuits (4,5,6). 

Because males and females differ in terms of vulnerability to drug addiction and their sensitivity to morphine, 

we cannot mix males and females in a group. When including females, the number of rats required for the 



current project would double. Moreover, the male rat data we obtained previously (Sadigi et al. Addiction 

Biology, in press) that serve as a basis for the present project would require extension to females. The costs (a 

substantial increase in the number of animals) do not weigh against the benefits (understanding the 

neurobiological mechanisms underlying morphine addiction in females, which are 2-3 times less likely to 

become addicted than males). Therefore, we believe it is scientifically sound to use male rats in the current 

project. 

The arguments in the DAP text have been extended in line with the information given above.  
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mediating the sexually dimorphic actions of morphine. J Comp Neurol 496:723–738 

5. Loyd DR, Murphy AZ (2008) Androgen and estrogen receptor localization on periaqueductal 

gray-rostral ventromedial medullary neurons in the male and female rat. J Chem Neuroanat 
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6. Loyd DR, Morgan MM, Murphy AZ (2007) Morphine preferentially activates the 

periaqueductal gray-rostral ventromedial medullary pathway in the male rat: a potential 

mechanism for sex differences in antinociception. Neuroscience 147:456–468. 

Question 3: 

- U geeft in de NTS aan dat dieren na de operatie sociaal gehuisvest worden om stress te verminderen. Dit klopt 

niet. De dieren worden juist individueel gehuisvest. U wordt verzocht dit aan te passen. Daarnaast wordt u 

verzocht de titel van de NTS aan te passen en een aantal moeilijke woorden in de NTS te vervangen 

Answer: Thank you for noticing this error. We have corrected it.  The title has been changed into: “Onderzoek 

naar de hersen mechanismen die ten grondslag liggen aan drug-gerelateerd geheugen” 
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Preconditioning: 
15 ID1D 

1 2 3 4 5 6 7 

( Conditioning: 40 min ) 

Saline injection (SC) ] 

Morphine injection (SC) n 
~-~ 

8 9 10 

Test: 
15min 

Days 



Day Test cage compartment Time 

Day 1 Pre-test Free access to all 3 15 min 
Day 2 Morphine s.c 1 40min 
Day3 Saline s.c 3 40min 

Day4 Morphine s.c 1 40 min 
DayS Saline s.c 3 40min 
Day6 Morphine s.c 1 40min 
Day 7 Saline s.c 3 40 min 
DayS Morphine s.c 1 40min 
Day9 Saline s.e 3 40min 
Day 10 Post test Free access to all 3 15 min 





•

•

•















Suffering Rats undergo Number of animals Experiment 

Moderate male 1 surgery, CPP and perfusion 84 1 
50% 

Mild male CPP and decapitating 84 2 
50% 
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D 
Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen 

Postbus 9101, t.a.v. CDL, 
6500 HB NIJMEGEN 
.l,,uii .. ,, .. ,IIII•JI•IJ1•,•J1,••11·111111.111111•J•III•I 111••11·111.11 11 11111••11• 
'I 1'11-1 II· 111·1111·1.11 

Datum 28 september 2017 
Betreft Beslissing aanvraag projectvergunning Dierproeven 

Op 25 augustus 2017 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning 
dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project "Examining the synaptic 
plasticity and epigenetic of ventral hippocampus due to emotional memory 
associated with morphine abuse" met aanvraagnummer AVD1030020173165. 
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. 

Op 26 september 2017 heeft u uw aanvraag aangevuld. Wij hebben u vragen 
gesteld over het doden van de dieren, het gebruik van aileen mannelijke 
dieren en de NTS. Met uw antwoord heeft u een aangepaste bijlage 
dierproeven en een aangepaste NTS meegestuurd. Wij kunnen ens vinden in 
uw antwoord. 

Beslissing 
Wij keuren uw aanvraag geed op grand van artikel lOa van de Wet op de 
Dierproeven (hierna: de wet). Hierbij gelden de voorwaarden zeals genoemd 
in de vergunning. 
Met het cog op artikel lOa, lid 1, zijn er algemene voorwaarden gesteld. 

U kunt met uw project "Examining the synaptic plasticity and epigenetic of 
ventral hippocampus due to emotional memory associated with morphine abuse" 

Centrale Commlssle 
Dlerproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
centralecommlssledlerproeven.nl 
0900 28 000 28 (10 ct/mln) 
lnfo@zbo-ccd.nl 

Onze referentle 

Aanvraagnummer 
AVD1030020173165 

Bljlagen 

starten. De vergunning wordt afgegeven van 28 september 2017 tot en met 1 april 2020. 

Overige wettelijke bepalingen blijven van kracht. 
Procedure 
Bij uw aanvraag heeft u een advies van de Dierexperimentencommissie RU 
DEC gevoegd. Dit advies is opgesteld op 24 augustus 2017. Bij de beoordeling 
van uw aanvraag is dit advies betrokken overeenkomstig artikel lOa, lid 3 van 
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de wet. 
Wij kunnen ons vinden in de inhoud van het advies van de 
Dierexperimentencommissie. Dit advies van de commissie nemen wij over, 
inclusief de daaraan ten grondslag liggende motivering. Er worden 
aanvullende algemene voorwaarde(n) gesteld. 
Het DEC-advies en de in de bijlage opgenomen beschrijving van de artikelen 
van de wet- en regelgeving zijn de grondslag van dit besluit. 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief schriftelijk een bezwaarschrift indienen. 
Een bezwaarschrift kunt u sturen naar Centrale Commissie Dierproeven, 
afdeling Juridische Zaken, postbus 20401, 2500 EK Den Haag. 

Bij het indienen van een bezwaarschrift vragen we u In Ieder geval de datum 
van de beslissing waartegen u bezwaar maakt en het aanvraagnummer te 
vermelden. U vindt deze nummers in de rechter kantlijn in deze brief. 

Bezwaar schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens 
bent. Dat betekent dat dat besluit wei in werking treedt en geldlg Is. U kunt 
tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank in de woonplaats van de aanvrager. U 
moet dan wei kunnen aantonen dat er sprake is van een spoedeisend belang. 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. Op 
http://www. rechtspraak. ni/Organisatie/Rechtbanken/Pages/ de fa ult.aspx ku nt 
u zien onder welke rechtbank de vestigingsplaats van de aanvrager valt. 

Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op www.centralecommissiedierproeven.nl. Of neem 
telefonisch contact met ons op: 0900 28 000 28 (10 ct/minuut). 

Datum: 
28 september 2017 
Aanvraagnummer: 
AVD1030020173165 
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Centrale Commissie Dierproeven 
namens deze: 

ir. G. de Peuter 
Algemeen Secretaris 

Bijlagen: 
- Vergunning 

Hiervan deel uitmakend: 
- DEC-advies 
- Weergav~ wet- en regelgeving 

Datum: 
28 september 2017 
Aanvraagnummer: 
AVD1030020173165 
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Centrale Commissie Dierproeven 

Projectvergunning 
gelet op artikel 10a van de Wet op de Dierproeven 

Verleent de Centrale Commissie Dierproeven aan 
Naam: Stichting Katholieke Unive~ 

Adres: Postbus-9101, t.a.v. CDL, ]-

Postcode en plaats: 650Q HB NIJMEGEN 

Deelnemersnummer: 10300 

deze projectvergunning voor het tijdvak 28 september 2017 tot en met 1 april 2020, voor het project 
"Examining the synaptic plasticity and epigenetic of ventral hippocampus due to emotional memory associated 
with morphine abuse" met aanvraagnummer AVD1030020173165, volgens advies van 
Dierexperimentencommissie RU DEC. Er worden aanvullende algemene voorwaarde(n) gesteld. 
De functie van de verantwoordelijk onderzoeker is UHD. 
De aanvraag omvat de volgende bescheiden: 

1 een aanvraagformulier projectvergunning dierproeven, ontvangen op 25 augustus 2017 
2 de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen: 
a Projectvoorstel, zoals ontvangen per digitale indiening op 26 september 2017; 
b Niet-technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen per digitale indiening op 26 september 

2017; 
c Advies van dierexperimentencommissie d.d. 24 augustus 2017, ontvangen op 25 augustus 2017. 
d De aanvullingen op uw aanvraag, ontvangen ap 26 september 2017 

Naam proef Diersoort/ Stam Aantal Ernst Opmerkingen 
dieren 

3.4.4.1. Behaviour 

Ratten (Rattus norvegicus) I 168 
50% 
Matig 
50% 
Licht 

Voorwaarden 

Op grond van artike/10a1 lid 2 van de Wet op de dierproeven zijn aan een projectvergunning 
voorwaarden te stellen 

De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat go/no go momenten worden afgestemd met de 
IvD. 

In artikel 10, lid 1 sub a van de wet, wordt bepaald dat het verboden is een dierproef te verrichten voor 
een doel dat, naar de algemeen kenbare, onder deskundigen heersende opvatting, ook kan worden bereikt 
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Aarwraagnummer: 
AVD1030020173165 

anders dan door middel van een dierproef, of door middel van een dierproef waarbij minder dieren kunnen 
worden gebruikt of minder ongerief wordt berokkend dan bij de in het geding zijnde proef het geval is. 
Nieuwe onderzoeken naar alternatieven kunnen tot gevolg hebben dat inzichten en/of omstandigheden van 
het aangevraagde project in de vergunningsperiode wijzigen, gedurende de looptijd van deze vergunning. 
Indien bovenstaande zich voordoet dient aanvrager dit in afstemming met de IvD te melden bij de CCD. 
De CCD kan in een dergelijke situatie aan de vergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde 
voorwaarde wijzigen of intrekken. 
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Centrale Commissie Dierproeven 

Aanvraagnummer: 
AVD1030020173165 

Weergave wet- en regelgeving 

Dit project en wijzigingen 
Volgens artikel 10c van de Wet op de Dierproeven {hierna de wet) is het verboden om andere dierproeven 
uit te voeren dan waar de vergunning voor is verleend. De dierproeven mogen slechts worden verricht in 
het kader van een project, volgens artikel 10g. Ult artikel 10b volgt dat de dierproeven zijn ingedeeld in de 
categorieen terminaal, Iicht, matlg of ernstlg: Als er wijzigingen in een dierproef plaatsvinden, moeten 
deze gemeld worden aan de Centrale Commissie Dierproeven. Hebben de wljzlgingen negatleve gevolgen 
voor het dierenwelzijn, dan meet volgens artikel 10a5 de wijziging eerst voorgelegd worden en mag deze 
pas doorgevoerd worden na goedkeuren door de Centrale Commissie Dierproeven. 
Artikel 10b schrijft voor dat het verboden is een dierproef te verrichten die leidt tot ernstige mate van pijn, 
lijden, angst of blijvende schade die waarschijnlijk langdurig zal zijn en niet kan worden verzacht, tenzij 
hiervoor door de Minister een ontheffing is verleend. 

Verzorging 
De fokker, leverancier en gebruiker moeten volgens artikel 13f van de wet over voldoende personeel 
beschikken en ervoor zorgen dat de dieren behoorlijk worden verzorgd, behandeld en gehi.Jisvest. Er 
moeten oak personen zijn die toezicht houden op het welzijn en de verzorging van de dieren in de 
inrichting, personeel dat met de dieren omgaat meet toegang hebben tot informatie over de in de 
inrichting gehuisveste soorten en personeel meet v.oldoende geschoold en bekwaam zijn. Oak moeten er 
personen zijn die een eind kunnen maken aan onnodige pijn, lijden, angst of blijvende schade die tijdens 
een dierproef bij een dier wordt veroorzaakt. Daarnaast zijn er personen die zorgen dat een project 
volgens deze vergunning wordt uitgevoerd en als dat niet mogelijk is zorgen dat er passende maatregelen 
worden getroffen. 
In artikel 9 staat dat de persoon die het project en de dierproef opzet deskundig en bekwaam meet zijn. In 
artikel 8 van het Dierproevenbesluit 2014 staat dat personen die dierproeven verrichten, de dieren 
verzorgen of de dieren doden, hiervoor een opleiding moeten hebben afgerond. 
Voordat een dierproef die onderdeel uitmaakt van dit project start, meet volgens artikel 10a3 van de wet 
de ultvoering afgestemd worden met de instantie voor dierenwelzijn. · 

Pijnbestrijding en verdoving 
In artlkel 13 van de wet staat dat een dierproef onder algehele of plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd 
tenzij dat nlet mogelijk is, dan wei bij het verrichten van een dierproef worden pijnstillers toegediend of 
andere goede methoden gebruikt die de pijn, het lijden, de angst of de blijvende schade bij het dier tot 
een minimum beperken. Een dierproef die bij het dier gepaard gaat met zwaar letsel dat hevige pijn kan 
veroorzaken, wordt niet zonder verdoving uitgevoerd. Hierbij wordt afgewogen of het toedienen van 
verdovlng voor het dier traumatischer is dan de dierproef zelf en het toedienen van verdoving 
onverenlgbaar is met het doel van de dierproef. Bij een dier wordt geen stof toegediend waardoor het dier 
nlet meer of slechts in verminderde mate in staat is pijn te tonen, wanneer het dier niet tegelijkertijd 
voldoende verdoving of pijnstilling krijgt toegediend, tenzij wetenschappelijk gemotiveerd. Dieren die pijn 
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kunnen lijden als de verdovlng eenmaal is ultgewerkt, moeten preventief en postoperatief behandeld 
worden met pljnstillers of andere geschlkte pijnbestrijdingsmethoden, mlts die verenlgbaar zijn met het 
doel van de dierproef. Zodra het doel van de dierproef Is bereikt, moeten passende maatregelen worden 
genomen om het lijden van het dier tot een minimum te beperken. 

Einde van een dierproef 
Artikel 13a van de wet bepaalt dat een dlerproef is afgelopen wanneer voor die dierproef geen verdere 
waarnemingen hoeven te worden verricht of, voor wat betreft nieuwe genetisch gemodlficeerde 
dierenlijnen, wanneer bij de nakomelingen nlet evenveel of meer, pijn, lljden, angst, of blijvende schade 
wordt waargenomen of verwacht dan bij het lnbrengen van een naald. Er wordt dan door een dierenarts of 
een andere ter zake deskundige beslist of het dier in Ieven zal worden gehouden. Een dier wordt gedood 
als aannemelljk Is dat het een matige of ernstige vorm van pijn, lijden, angst of blijven schade zal blljven 
ondervinden. Als een dier in Ieven wordt gehouden, krljgt het de verzorglng en hulsvesting die past bij zijn 
gezondheidstoestand. 
Volgens artikel 13b moet de dood als eindpunt van een dlerproef zoveel mogelijk worden vermeden en 
vervangen door in een vroege fase vaststelbare, humane elndpunten. Als de dood als eindpunt 
onvermijdelijk Is, moeten er zo weinig mogelijk dieren sterven en het lljden zo veel mogelijk beperkt 
blijven. 
Uit artikel 13d volgt dat het doden van dieren door een deskundig persoon moet worden gedaan, wat zo 
min mogelijk pijn, lijden en angst met zich meebrengt. De methode om te doden is vastgesteld in de 
Europese richtlljn artikel 6. 
In artikel 13c Is vastgesteld dat proefdleren geadopteerd kunnen worden, teruggeplaatst in hun habitat of 
In een geschlkt dlerhouderijsysteem, als de gezondheldstoestand van het dier het toelaat, er geen gevaar 
Is voor volksgezondheid, diergezondheid of milieu en er passende maatregelen zijn genomen om het 
welzijn van het dier te waarborgen. 
De Minister heeft vrijstelling ontheffing verleend volgens artikel 13c, die de afwijkende methode van doden 
op basis van wetenschappelljke motlverlng ten minste even humaan acht als de in de rlchtlijn opgenomen 
passende methoden. 
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