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1.

•

Aanvraag
Projectvergunning Dierproeven
Administratieve gegevens

•

1
1.1

1.2

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

U bent van plan om één 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 wijzigen.
Meer informatie over de voorwaarden vindt u
op de website www.zbo-ccd.nl of in de toelichting
op de website.
Of bel met 0900-2800028 (10 ct/min).

Gegevens aanvrager
L~ Ja

iD

> Vul uw deelnemernummer in J 10300__ - - · - - - - · · · - - - - - - · - - - · -

Nee > U kunt geen aanvraag doen

---

Vul de gegevens in van de
Naam instelling of
:
instellingsvergunninghouder _o_rg
.::.._
a_n_
is_at_ie_ _ _ _ __c!..c:S:..::t:..::
ichting Katholieke Univer_siteit N_'-'iJ'·m
-'-:..:.e=.,g"-'e:..:.n:....__ _ _ _ __
die de projectvergunning
Naam
van
de
aanvraagt.
I Instantie voor dierenwelzijn
portefeuillehouder of
i
diens gemachtigde
--~---~~---L----

KvK-nummer
1.3

1.4

Vul de gegevens van het
postadres in.
Alle correspondentie van de
CCD gaat naar de
portefeuillehouder of diens
gemachtigde en de
verantwoordelijke
onderzoeker.
Vul de gegevens in van de
verantwoordelijke
onderzoeker.

4

5

0

5

6

2

Straat en huisnummer : .Geert G.roo.tepleir.L
1

Postbus
Postcode en plaats

9

---_i_lO___

910l,,iÎÏïiÏÎÏÎïïÏÏÏÏÏÏÏÏi========----

_:...6SOOHB ______ Nijmegeo______

!BAN

------"I__,_N=L90ABNA0231209983
Tenaamstelling van het :
! UMC St Radboud
rekeningnummer
(Titel) Naam en

10 Dhr.

D Mw.

i 0 Dhr.

D Mw.

_______ _ ! ____________

~fdel!!:![__ __ _

Telefoonnummer
E-malladres
1.5

(Optioneel) Vul hier de
gegevens In van de
plaatsvervangende
verantwoordelijke
onderzoeker.

(Titel) Naam en
...Y.I!Qrletters _____ ----~----Functie
_Afdeling _ _ _
Telefoonnummer

-----

E-mailadres

-------------~----

-----

2 van 3

1.6

(Optioneel) Vul hier de
gegevens in van de persoon
die er verantwoordelijk voor
is dat de uitvoering van het
project in overeenstemming
is met de projectvergunning.

1. 7

Is er voor deze
projectaanvraag een
gemachtigde?

!JIZl

2
2.1

Ja

> Stuur dan het ingevulde formulier (>'leiding Machtiging mee met deze aanvraag

I D Nee

Wat voor aanvraag doet u?

Over uw aanvraag
i ~Nieuwe aanvraag. > Ga verder met vraa 3
!

I

0

i

b
10

Wijziging op (verleende) vergunning die negatieve gevolgen kan hebben voor het
dierenwelzijn
Vul uw vergunde projectnummer
in en ga verder met vraag 2.2
I
Melding op (verleende) vergunning die geen negatieve gevolgen kan hebben voor het
dierenwelzijn
Vul uw vergunde projectnummer
in en ga verder met vra.5!9_-=2'-".3~-

2.2

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

Dl Ja

> Beantwoord dan in het projectplan en de niet-technische samenvatting alleen
de vragen waarop de wijziging betrekking heeft en onderteken het
- - - - 'a=a=nvraagformul:.::
ie'""r- - - · - - - - - - . 0 Nee >Ga verder met vraag 3
~~~-----------

2.3

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

3
3.1

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

3.2

Wat is de titel van het
project?
Wat is de titel van de niettechnische samenvatting?

3.3

3.4

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

D Nee > Ga verder met vraag,--'3= -----

_q Ja

> Geef hier onder een toelicht~ng en ga verder met vraag 6

Over uw project
Startdatum
_Élr:'dda!um _ _ _

17_03

_2017

17_03

-2022

' Interneurons, oscillations, and learning
Neuronen, oscillaties, en leerprocessen
RU DEC

Naam DEC
Postadres
E-mailadres

-----

Postbus 9101, 6500 HB

..

3 van 3

4
4.1

4.2

. !ZI Nieuwe aanvraag Projectvergunning €

Om welk type aanvraag
gaat het?

1:] Wijziging (

1.035,00

Lege

Lege

------~----------------------------------

Op welke wijze wilt u dit
0 Via een eenmalige incasso
bedrag aan de CCD
0 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
5.1

Betaalgegevens

Welke bijlagen stuurt u
mee?

Checklist bijlagen
Verplicht

1!1

Projectvoorstel

lil

Niet-technische samenvatting

-----

Overige bijlagen, indien van toepassing

D

Melding Machtiging

[!] DEC-advies en factuurinformatie

6
6.1

Print het formulier uit,
onderteken het en stuur
het Inclusief bijlagen vla de
beveiligde e-mailverblnding
naar de CCD of per post
naar:
Centrale Commissie
Dierproeven
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Ondertekening
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 gehuisvest 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 gemotiveerde 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_ _ _ _

~==---====-=====

- - - - - '-

Plaats
Datum
Handtekening

-------·----------·-

2.
)RUPDW
1LHWWHFKQLVFKH VDPHQYDWWLQJ

 $OJHPHQH JHJHYHQV


7LWHO YDQ KHW SURMHFW

1HXURQHQ RVFLOODWLHV HQ OHHUSURFHVVHQ



/RRSWLMG YDQ KHW SURMHFW

  



7UHIZRRUGHQ PD[LPDDO 

+HUVHQHQ OHUHQ EHORQLQJHQ RVFLOODWLHV QHXURQDOH FRPPXQLFDWLH

 &DWHJRULH YDQ KHW SURMHFW


,Q ZHONH FDWHJRULH YDOW KHW
SURMHFW
8 NXQW PHHUGHUH
PRJHOLMNKHGHQ NLH]HQ

 3URMHFWEHVFKULMYLQJ


%HVFKULMI GH GRHOVWHOOLQJHQ
YDQ KHW SURMHFW EY GH
ZHWHQVFKDSSHOLMNH
YUDDJVWHOOLQJ RI KHW
ZHWHQVFKDSSHOLMN HQRI
PDDWVFKDSSHOLMNH EHODQJ

'H H[HFXWLHYH IXQFWLHV ()  ]RDOV JHGUDJVDDQSDVVLQJHQ KHW ZHUNJHKHXJHQ HQ EHVOXLWYRUPLQJVSURFHVVHQ ]LMQEHODQJULMN
YRRU KHW IXQFWLRQHUHQ LQ GH VDPHQOHYLQJ9HUVWRULQJHQ YDQ GH () ]LMQ HHQ EHODQJULMN RQGHUGHHO YDQ KHUVHQ]LHNWHQ ]RDOV
3DUNLQVRQ HUQVWLJH GHSUHVVLHHQ VFKL]RIUHQLH +HW PHHVWH RQGHU]RHN QDDU GH () LV LQ PHQVHQ JHGDDQ ,Q PHQVHQ NDQ GH
JHPLGGHOGH DFWLYLWHLW YDQPLOMRHQHQ KHUVHQFHOOHQ WHJHOLMN JHPHWHQ ZRUGHQ 8LW RQGHU]RHN EOHHN GDW ]RJHQRHPGH
HOHNWULVFKHKHUVHQJROYHQ HHQ WHNHQ ]LMQ YDQ () 0DDU ZDW SUHFLHV ]LMQ GLH KHUVHQJROYHQ HQ ZDW GRHQ ]H YRRU
GHFRPPXQLFDWLH WXVVHQ KHUVHQJHELHGHQ GLH EHODQJULMN YRRU () ]LMQ"'H EHGRHOLQJ YDQ RQV RQGHU]RHN LV PHHU LQ]LFKW
YHUJDUHQ LQ GH QHXUDOH PHFKDQLVPHQ YDQ GH () HQ GH PDQLHU ZDDURS ]LM EHWURNNHQ ]LMQ ELM OHHUSURFHVVHQ HQ KHW QHPHQ
YDQ EHVOLVVLQJHQ :LMJHEUXLNHQ GDDUYRRU PXLVPRGHOOHQ +LHUGRRU NXQQHQ ZLM HOHNWURGHQ LQ GH KHUVHQHQ SODDWVHQ HQ GH
DFWLYLWHLWYDQ LQGLYLGXHOH KHUVHQFHOOHQ JURHSHQ YDQ KHUVHQFHOOHQ HQ SRSXODWLH DFWLYLWHLW WHJHOLMNHUWLMG PHWHQ'DDUGRRU
NXQQHQ ZLM GH SURFHVVHQ YDQ GH () QDXZNHXULJHU LQ NDDUW EUHQJHQ HQ EHJULMSHQ



:HONH RSEUHQJVWHQ ZRUGHQ
YDQ GLW SURMHFW YHUZDFKW HQ
KRH GUDJHQ GH]H ELM DDQ KHW
ZHWHQVFKDSSHOLMNH HQRI
PDDWVFKDSSHOLMNH EHODQJ"

(U ]LMQ YHOH IXQGDPHQWHOH YUDJHQ RYHU KRH LQIRUPDWLH ZRUGW YHUZHUNW ELQQHQ KHW () QHWZHUN ]RDOV KRHZRUGW LQIRUPDWLH
JHGHHOG ELQQHQ GH]H UHJLRQHQ KRH EHwQYORHGW KHW () QHWZHUN SURFHVVHQ LQ VHQVRULVFKHJHELHGHQ ZDW LV GH URO YDQ
YHUVFKLOOHQGH VRRUWHQ QHXURQHQ KLHULQ HQ RS ZHONH PDQLHU EHwQYORHGW KHW () QHWZHUN EHSDDOGH OHHUSURFHVVHQ"'LW
IXQGDPHQWHOH RQGHU]RHN LV YDQ EHODQJ RP LQ GH WRHNRPVW EHWHU WH NXQQHQ EHJULMSHQ ZDW HU LQ GH KHUVHQHQ PLV NDQ JDDQ
]RDOV ELMYRRUEHHOG ELM GH ]LHNWH YDQ 3DUNLQVRQ :LM ]XOOHQ RRN DO RQ]H GDWD EHVFKLNEDDU PDNHQ DDQGH ZHWHQVFKDSSHOLMNH
JHPHHQVFKDS ZDDUGRRU FROOHJD V GH]H GDWD NXQQHQ JHEUXLNHQ YRRU KHW EHDQWZRRUGHQ YDQ KXQ HLJHQ RQGHU]RHNVYUDJHQ
'H UHVXOWDWHQ YDQ RQV RQGHU]RHN NXQQHQ JHEUXLNW ZRUGHQ YRRU RQGHU]RHN QDDU FRJQLWLH HQ RP FRPSXWHUPRGHOOHQ WH
PDNHQ ZDDUPHH EHSDDOGH DVSHFWHQ YDQ GH KHUVHQIXQFWLH RQGHU]RFKW NXQQHQ ZRUGHQ



:HONH GLHUVRRUWHQ HQ
JHVFKDWWH DDQWDOOHQ ]XOOHQ
ZRUGHQ JHEUXLNW"

0D[LPDDO  PXL]HQ RYHU  MDDU



:DW ]LMQ ELM GLW SURMHFW GH
YHUZDFKWH QHJDWLHYH
JHYROJHQ YRRU KHW ZHO]LMQ
YDQ GH SURHIGLHUHQ"

2P JRHGH PHWLQJHQ WH NXQQHQ YHUULFKWHQ ZRUGHQ HU VSHFLDOH HOHNWURGHQ LQ KHW EUHLQ JHSODDWVW PLGGHOV HHQRSHUDWLH 'H]H
RSHUDWLHV HQ KHW ELMNRPHQ XLW QDUFRVH ]XOOHQ WRW WLMGHOLMN RQJHULHI OHLGHQ $QHVWKHVLH SLMQVWLOOLQJ HQ DQWLELRWLFD ZRUGHQ
JHEUXLNW RP GLW WRW HHQ PLQLPXP WH EHSHUNHQ:LM JHEUXLNHQ OLFKWH ZDWHU HQ YRHGVHOEHSHUNLQJHQ RP GH JHGUDJVPRWLYDWLH
YDQ GH PXL]HQ WH YHUKRJHQ =LMNULMJHQ VDS HQ DQGHUH EHORQLQJHQ WLMGHQV GH H[SHULPHQWHQ 7LMGHQV GH PHWLQJHQ PRJHQ GH
GLHUHQ KXQ NRS QLHW EHZHJHQ'H NDPHU GLH ]LM RS KXQ NRS GUDJHQ RP GH HOHNWURGHQ WH EHVFKHUPHQZRUGW GDDURP
YDVWJH]HW JHGXUHQGH PD[LPDDO  PLQXWHQ SHU GDJ 'H GLHUHQ ZHQQHQ KLHU JHOHLGHOLMN DDQ $OV WLMGHQV GH PHWLQJHQ EOLMNW
GDWHHQ GLHU WHYHHO VWUHVV KHHIW GDQ ZRUGHQ GH PHWLQJHQ JHVWRSW HQ NDQ KHW ZHHU YULM EHZHJHQ 'H GLHUHQ NXQQHQ
YDQZHJH GH NDPHU RS KXQ NRS QLHW PHW VRRUWJHQRWHQ LQ ppQ NRRL YHUEOLMYHQ



+RH ZRUGHQ GH GLHUSURHYHQ
LQ KHW SURMHFW LQJHGHHOG QDDU
GH YHUZDFKWH HUQVW"

$OOH GLHUHQ RQGHUJDDQ YHUJHOLMNEDUH KDQGHOLQJHQ GLH HHQ PDWLJ RQJHULHI DOV JHYROJ KHEEHQ



:DW LV GH EHVWHPPLQJ YDQ
GH GLHUHQ QD DIORRS"

$OOH GLHUHQ ZRUGHQ QD DIORRS YDQ GH SURHI JHGRRG GRRU PLGGHO YDQ DQHVWKHVLH SLMQORRV RP KHUVHQZHHIVHOWH
RQGHU]RHNHQ

 'ULH 9¶V


9HUYDQJLQJ *HHI DDQ
ZDDURP KHW JHEUXLN YDQ
GLHUHQ QRGLJ LV YRRU GH
EHVFKUHYHQ GRHOVWHOOLQJ HQ
ZDDURP SURHIGLHUYULMH
DOWHUQDWLHYHQ QLHW JHEUXLNW
NXQQHQ ZRUGHQ

0HWLQJHQ LQ PHQVHQ ]LMQ QLHW SUHFLHV JHQRHJ RP ]HQXZFHOOHQ WH PHWHQ 'DDURP ]LMQ GLHUSURHYHQ GLH KLHUEHVFKUHYHQ
ZRUGHQ QRJ QRRG]DNHOLMN 'H UHVXOWDWHQ NXQQHQ JHEUXLNW ZRUGHQ RP EHWHUH FRPSXWHUPRGHOOHQ WH PDNHQ ZDDUGRRU
VRPPLJH RQGHU]RHNVYUDJHQ LQ GH WRHNRPVW ]RQGHU SURHIGLHUHQ NXQQHQ ZRUGHQ EHDQWZRRUG



9HUPLQGHULQJ /HJ XLW KRH
NDQ ZRUGHQ YHU]HNHUG GDW
HHQ ]R JHULQJ PRJHOLMN DDQWDO
GLHUHQ ZRUGW JHEUXLNW

:LM JHEUXLNHQ VSHFLDOH HQ QLHXZH HOHNWURGHQ GLH KHHO YHHO JHJHYHQV NXQQHQ YHU]DPHOHQ SHU GLHU ZDDUGRRU ZH PLQGHU
GLHUHQ QRGLJ KHEEHQ RP RQ]H RQGHU]RHNVYUDDJ WH EHDQWZRRUGHQ :LM PDNHQ RQ]HPHHWJHJHYHQV RSHQEDDU EHVFKLNEDDU
DDQ GH ZHWHQVFKDSSHOLMNH JHPHHQVFKDS $QGHUH ZHWHQVFKDSSHUV ]XOOHQ GDDUGRRU PLQGHU GLHUSURHYHQ KRHYHQ WH GRHQ
:H ]XOOHQ KHW NOHLQVW DDQWDO GLHUHQ JHEUXLNHQ ZDDUPHH QRJ ZHWHQVFKDSSHOLMN EHWURXZEDUH UHVXOWDWHQ ]LMQ WH EHKDOHQ



9HUILMQLQJ 9HUNODDU GH NHX]H
YRRU GH GLHUVRRUW HQ 
9HUNODDU ZDDURP GH JHNR]HQ
GLHUPRGHO OHQ GH PHHVW
YHUILMQGH ]LMQ JHOHW RS GH
GRHOVWHOOLQJHQ YDQ KHW
SURMHFW

:LM KHEEHQ HUYRRU JHNR]HQ RP GH KHUVHQHQ YDQ PXL]HQ WH RQGHU]RHNHQ RPGDW GH]H GLHUHQ RYHU H[HFXWLHYH IXQFWLHV
EHVFKLNNHQ GLH YROGRHQGH OLMNHQ RS GH H[HFXWLHYH IXQFWLHV YDQ PHQVHQ %LM PLQGHU FRPSOH[H GLHUVRRUWHQ LV GDW QLHW KHW
JHYDO 'H H[SHULPHQWHQ HQ GLHUPRGHOOHQ GLH ZH JHEUXLNHQ VWDDQ EHNHQG RP GH EHWURXZEDUH UHVXOWDWHQ :DQQHHU PRJHOLMN
ZHUNHQ ZLM DDQ KHW YHUEHWHUHQ YDQ RQ]H H[SHULPHQWHQ HQ SURFHGXUHV +HW LV RQ]H RYHUWXLJLQJ GDW GH EHVWH UHVXOWDWHQ
EHKDDOG ZRUGHQ PHW JH]RQGH GLHUHQ PHW HHQ ]R ODDJ PRJHOLMN VWUHVVQLYHDX :H GRHQ HU GDQ RRN DOOHV DDQ RP GH VWUHVV
YRRU GH GLHUHQ WH YHUPLQGHUHQ ELMYRRUEHHOG GRRU NOHLQH HQ OLFKWH HOHNWURGHQ WH PDNHQ PHW ' SULQWLQJ



9HUPHOG ZHONH DOJHPHQH
PDDWUHJHOHQ JHQRPHQ
ZRUGHQ RP GH QHJDWLHYH
VFKDGHOLMNH JHYROJHQ YRRU
KHW ZHO]LMQ YDQ GH
SURHIGLHUHQ ]R EHSHUNW
PRJHOLMN WH KRXGHQ

$OOH KDQGHOLQJHQ ]XOOHQ ZRUGHQ YHUULFKW GRRU HUYDUHQ SHUVRQHHO$OOH GLHUHQ NULMJHQ GH WLMG RP WH ZHQQHQ DDQ GH QLHXZH
OHHIRPJHYLQJ HQ GH RQGHU]RHNHU0XL]HQ PRHWHQ DOOHHQ JHKXLVYHVW ZRUGHQ PDDU ]H ]XOOHQ UHJHOPDWLJ RQGHU WRH]LFKW
FRQWDFW KHEEHQPHW VRRUWJHQRWHQ 5RQGRP RSHUDWLHV ]DO DGHTXDWH SLMQVWLOOLQJ ZRUGHQ JHJHYHQ5RQGRP RSHUDWLHV ZRUGW
QXWULsQWHQULMN YRHGVHO DDQJHERGHQ RP KHW KHUVWHO WH EHYRUGHUHQ,Q DOOH JHGUDJVSURHYHQ ZRUGHQ PXL]HQ EHORRQG VDS
\RJKXUW ZDWHU HQ]  'H GLHUHQ NULMJHQ QRRLW YHUYHOHQGH RISLMQ SULNNHOV

 ,Q WH YXOOHQ GRRU GH &&'
3XEOLFDWLH GDWXP
%HRRUGHOLQJ DFKWHUDI

3.
)RUP
3URMHFW SURSRVDO

 *HQHUDO LQIRUPDWLRQ


3URYLGH WKH DSSURYDO QXPEHU 
RI WKH 1HWKHUODQGV )RRG DQG
&RQVXPHU 3URGXFW 6DIHW\
$XWKRULW\ 



3URYLGH WKH QDPH RI WKH
OLFHQFHG HVWDEOLVKPHQW

6WLFKWLQJ .DWKROLHNH 8QLYHUVLWHLW 1LMPHJHQ



3URYLGH WKH WLWOH RI WKH
SURMHFW

,QWHUQHXURQV RVFLOODWLRQV DQG OHDUQLQJ

 &DWHJRULHV


3OHDVH WLFN HDFK RI WKH
IROORZLQJ ER[HV WKDW DSSOLHV
WR \RXU SURMHFW

 *HQHUDO GHVFULSWLRQ RI WKH SURMHFW

 %DFNJURXQG
'HVFULEH WKH SURMHFW PRWLYDWLRQ EDFNJURXQG DQG FRQWH[W ZLWK UHVSHFW WR WKH FDWHJRULHV VHOHFWHG LQ 




)RU OHJDOO\ UHTXLUHG DQLPDO SURFHGXUHV LQGLFDWH ZKLFK VWDWXWRU\ RU UHJXODWRU\ UHTXLUHPHQWV DSSO\ ZLWK UHVSHFW WR WKH LQWHQGHG XVH DQG PDUNHW DXWKRULVDWLRQ 
)RU URXWLQH SURGXFWLRQ GHVFULEH ZKDW ZLOO EH SURGXFHG DQG IRU ZKLFK XVHV
)RU KLJKHU HGXFDWLRQ RU WUDLQLQJ H[SODLQ ZK\ WKLV SURMHFW LV SDUW RI WKH HGXFDWLRQDO SURJUDP DQG GHVFULEH WKH OHDUQLQJ WDUJHWV

(;(&87,9( )81&7,216 $1' 7+(,5 ,03$,50(176

1(85$/ 26&,//$7,216 ,1 &,5&8,76 81'(5/<,1* (;(&87,9( )81&7,216

52/(6 2) ,17(51(85216 ,1 1(85$/ 26&,//$7,216 $1' (;(&87,9( )81&7,216

,17(51(85216 26&,//$7,216 $1' /($51,1*

26&,//$7,216 ,1 ((* :+$7 '2 7+(< 0($1"

:+< :( $5( '2,1* 7+,6 5(6($5&+

5()(5(1&(6



 3XUSRVH
'HVFULEH WKH SURMHFW V PDLQ REMHFWLYH DQG H[SODLQ ZK\ WKLV REMHFWLYH LV DFKLHYDEOH



,I WKH SURMHFW LV IRFXVVHG RQ RQH RU PRUH UHVHDUFK REMHFWLYHV ZKLFK UHVHDUFK TXHVWLRQV VKRXOG EH DGGUHVVHG GXULQJ WKLV SURMHFW"
,I WKH PDLQ REMHFWLYH LV QRW D UHVHDUFK REMHFWLYH ZKLFK VSHFLILF QHHG V GRHV WKLV SURMHFW UHVSRQG WR"

7KH SULPDU\ SXUSRVHV RI WKLV UHVHDUFK DUH

)HDVLELOLW\ RI WKH UHVHDUFK

 5HOHYDQFH
:KDW LV WKH VFLHQWLILF DQGRU VRFLDO UHOHYDQFH RI WKH REMHFWLYHV GHVFULEHG DERYH"
6FLHQWLILF UHOHYDQFH

&OLQLFDO UHOHYDQFH

6RFLHWDO UHOHYDQFH

 5HVHDUFK 6WUDWHJ\
 3URYLGH DQ RYHUYLHZ RI WKH RYHUDOO GHVLJQ RI WKH SURMHFW VWUDWHJ\ 

 3URYLGH D EDVLF RXWOLQH RI WKH GLIIHUHQW FRPSRQHQWV RI WKH SURMHFW DQG WKH W\SH V RI DQLPDO SURFHGXUHV WKDW ZLOO EH SHUIRUPHG
3KDVH  6XUJHU\

3KDVH  7DVNV DQG UHFRUGLQJV

3KDVH  (XWKDQDVLD DQG SRVWH[SHULPHQW DQDWRPLFDO FRQILUPDWLRQ
 'HVFULEH WKH FRKHUHQFH EHWZHHQ WKH GLIIHUHQW FRPSRQHQWV DQG WKH GLIIHUHQW VWHSV RI WKH SURMHFW ,I DSSOLFDEOH GHVFULEH WKH PLOHVWRQHV DQG VHOHFWLRQ SRLQWV

 /LVW WKH GLIIHUHQW W\SHV RI DQLPDO SURFHGXUHV 8VH D GLIIHUHQW DSSHQGL[ GHVFULSWLRQ DQLPDO SURFHGXUHV IRU HDFK W\SH RI DQLPDO SURFHGXUH
6HULDO QXPEHU


7\SH RI DQLPDO SURFHGXUH
'HVFULSWLRQ RI SURFHGXUHV IRU VXUJHU\ DQG WDVNV

4.
$SSHQGL[
'HVFULSWLRQ DQLPDO SURFHGXUHV

 *HQHUDO LQIRUPDWLRQ


3URYLGH WKH DSSURYDO QXPEHU 
RI WKH 1HWKHUODQGV )RRG DQG
&RQVXPHU 3URGXFW 6DIHW\
$XWKRULW\ 



3URYLGH WKH QDPH RI WKH
OLFHQFHG HVWDEOLVKPHQW

6WLFKWLQJ .DWKROLHNH 8QLYHUVLWHLW 1LMPHJHQ



/LVW WKH GLIIHUHQW W\SHV RI
DQLPDO SURFHGXUHV
8VH WKH VHULDO QXPEHUV
SURYLGHG LQ 6HFWLRQ  RI
WKH 3URMHFW 3URSRVDO IRUP

6HULDO QXPEHU


7\SH RI DQLPDO SURFHGXUH
'HVFULSWLRQ RI SURFHGXUHV IRU VXUJHU\ DQG WDVNV

 'HVFULSWLRQ RI DQLPDO SURFHGXUHV
$ ([SHULPHQWDO DSSURDFK DQG SULPDU\ RXWFRPH SDUDPHWHUV

'HVFULEH WKH JHQHUDO GHVLJQ RI WKH DQLPDO SURFHGXUHV LQ UHODWLRQ WR WKH SULPDU\ RXWFRPH SDUDPHWHUV -XVWLI\ WKH FKRLFH RI WKHVH SDUDPHWHUV
0(7+2'6 72 0($685( %5$,1 $&7,9,7< $1' 35,0$5< 287&20( 0($685(6

5()(5(1&(6

'HVFULEH WKH SURSRVHG DQLPDO SURFHGXUHV LQFOXGLQJ WKH QDWXUH IUHTXHQF\ DQG GXUDWLRQ RI WKH WUHDWPHQW 3URYLGH MXVWLILFDWLRQV IRU WKH VHOHFWHG DSSURDFK

3KDVH  6XUJHU\

3KDVH  7DVNV DQG UHFRUGLQJV

5HZDUG OHDUQLQJ WDVN WKUHH VHQVRU\ PRGDOLWLHV >YLVXDO DXGLWRU\ DQG ZKLVNHU@ LQ ILYH JURXSV >620 39% 9,3 3\UGHHS 3\UVXSHU@ DQG IRU WZR
LPDJLQJ PHWKRGV >LPDJLQJ HOHFWURSK\VLRORJ\RQO\@

(OHFWULFDO DQG RSWRJHQHWLF VWLPXODWLRQ

3KDVH  (XWKDQDVLD DQG SRVWH[SHULPHQW DQDWRPLFDO FRQILUPDWLRQ

3LORWV

'HVFULEH ZKLFK VWDWLVWLFDO PHWKRGV KDYH EHHQ XVHG DQG ZKLFK RWKHU FRQVLGHUDWLRQV KDYH EHHQ WDNHQ LQWR DFFRXQW WR PLQLPLVH WKH QXPEHU RI DQLPDOV
67$7,67,&6 )25 1(85$/ '$7$

&$/&8/$7,21 2) 7+( 180%(5 2) $1,0$/6 3(5 *5283

5()(5(1&(6

% 7KH DQLPDOV
6SHFLI\ WKH VSHFLHV RULJLQ HVWLPDWHG QXPEHUV DQG OLIH VWDJHV 3URYLGH MXVWLILFDWLRQV IRU WKHVH FKRLFHV

& 5HXVH
:LOO WKH DQLPDOV EH UHXVHG"
>;@ 1R FRQWLQXH ZLWK TXHVWLRQ '
>@ <HV ! ([SODLQ ZK\ UHXVH LV FRQVLGHUHG DFFHSWDEOH IRU WKLV DQLPDO SURFHGXUH

$UH WKH SUHYLRXV RU SURSRVHG DQLPDO SURFHGXUHV FODVVLILHG DV VHYHUH "
>@ 1R
>@ <HV ! 3URYLGH VSHFLILF MXVWLILFDWLRQV IRU WKH UHXVH RI WKHVH DQLPDOV GXULQJ WKH SURFHGXUHV

' 5HSODFHPHQW UHGXFWLRQ UHILQHPHQW
'HVFULEH KRZ WKH SULQFLSOHV RI UHSODFHPHQW UHGXFWLRQ DQG UHILQHPHQW ZHUH LQFOXGHG LQ WKH UHVHDUFK VWUDWHJ\ HJ WKH VHOHFWLRQ RI WKH DQLPDOV WKH GHVLJQ RI WKH
SURFHGXUHV DQG WKH QXPEHU RI DQLPDOV
5HSODFHPHQW

5HGXFWLRQ

5HILQHPHQW

([SODLQ ZKDW PHDVXUHV ZLOO EH WDNHQ WR PLQLPLVH  DQLPDO VXIIHULQJ SDLQ RU IHDU DQG  DGYHUVH HIIHFWV RQ WKH HQYLURQPHQW

5HSHWLWLRQ DQG 'XSOLFDWLRQ
( 5HSHWLWLRQ
([SODLQ ZKDW PHDVXUHV KDYH EHHQ WDNHQ WR HQVXUH WKDW WKH SURSRVHG SURFHGXUHV KDYH QRW DOUHDG\ EHHQ SHUIRUPHG ,I DSSOLFDEOH H[SODLQ ZK\ UHSHWLWLRQ LV UHTXLUHG

$FFRPPRGDWLRQ DQG FDUH
) $FFRPPRGDWLRQ DQG FDUH
,V WKH KRXVLQJ DQG FDUH RI WKH DQLPDOV XVHG LQ H[SHULPHQWDO SURFHGXUHV QRW LQ DFFRUGDQFH ZLWK $QQH[ ,,, RI WKH 'LUHFWLYH (8"
>;@ 1R
>@ <HV ! ,I WKLV PD\ DGYHUVHO\ DIIHFW DQLPDO ZHOIDUH GHVFULEH KRZ WKH DQLPDOV ZLOO EH KRXVHG DQG SURYLGH VSHFLILF MXVWLILFDWLRQV IRU WKHVH FKRLFHV
* /RFDWLRQ ZKHUH WKH DQLPDOV SURFHGXUHV DUH SHUIRUPHG
:LOO WKH DQLPDO SURFHGXUHV EH FDUULHG RXW LQ DQ HVWDEOLVKPHQW WKDW LV QRW OLFHQFHG E\ WKH 19:$"
>;@ 1R ! &RQWLQXH ZLWK TXHVWLRQ +
>@ <HV ! 'HVFULEH WKLV HVWDEOLVKPHQW

3URYLGH MXVWLILFDWLRQV IRU WKH FKRLFH RI WKLV HVWDEOLVKPHQW ([SODLQ KRZ DGHTXDWH KRXVLQJ FDUH DQG WUHDWPHQW RI WKH DQLPDOV ZLOO EH HQVXUHG

&ODVVLILFDWLRQ RI GLVFRPIRUWKXPDQH HQGSRLQWV
+ 3DLQ DQG SDLQ UHOLHI
:LOO WKH DQLPDOV H[SHULHQFH SDLQ GXULQJ RU DIWHU WKH SURFHGXUHV"
>@ 1R ! &RQWLQXH ZLWK TXHVWLRQ ,
>;@ <HV ! :LOO DQDHVWKHVLD DQDOJHVLDRU RWKHU SDLQ UHOLHYLQJ PHWKRGV EH XVHG"
>@ 1R ! -XVWLI\ ZK\ SDLQ UHOLHYLQJ PHWKRGV ZLOO QRW EH XVHG

>;@ <HV ! ,QGLFDWH ZKDW UHOLHYLQJ PHWKRGV ZLOO EH XVHG DQG VSHFLI\ ZKDW PHDVXUHV ZLOO EH WDNHQ WR HQVXUH WKDW RSWLPDO SURFHGXUHV DUH XVHG

,QLWLDO DUULYDO

6XUJLFDO LPSODQWDWLRQ RI HOHFWURGHV DQG YLUXVHV

3RVWVXUJLFDO SURFHGXUHV

+RXVLQJ

)RRG DQG ZDWHU VFKHGXOLQJ

%HKDYLRUDO WDVNV

6WLPXODWLRQ
, 2WKHU DVSHFWV FRPSURPLVLQJ WKH ZHOIDUH RI WKH DQLPDOV
'HVFULEH ZKLFK RWKHU DGYHUVH HIIHFWV RQ WKH DQLPDOV ZHOIDUH PD\ EH H[SHFWHG"

([SODLQ ZK\ WKHVH HIIHFWV PD\ HPHUJH

,QGLFDWH ZKLFK PHDVXUHV ZLOO EH DGRSWHG WR SUHYHQW RFFXUUHQFH RU PLQLPLVH VHYHULW\

- +XPDQH HQGSRLQWV
0D\ FLUFXPVWDQFHV DULVH GXULQJ WKH DQLPDO SURFHGXUHV ZKLFK ZRXOG UHTXLUH WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI KXPDQH HQGSRLQWV WR SUHYHQW IXUWKHU GLVWUHVV"
>@ 1R ! &RQWLQXH ZLWK TXHVWLRQ .
>;@ <HV ! 'HVFULEH WKH FULWHULD WKDW ZLOO EH XVHG WR LGHQWLI\ WKH KXPDQH HQGSRLQWV
+XPDQH HQGSRLQWV LQFOXGH RYHUW VLJQV RI VLFNQHVV RU FOLQLFDO GLVFRPIRUW IRU H[DPSOH GHK\GUDWLRQ  ZHLJKW ORVV LQ OHVV WKDQ  GD\V RU DGHFUHDVH RI  FRPSDUHG
WR WKH ZHLJKW DW VWDUW RI WKH H[SHULPHQW  2WKHU ULVNV DULVH IURP HUURUV RU LQIHFWLRQV GXULQJ VXUJHU\ DQG LPSODQWDWLRQV1HHGOHVV WR VD\ HDFK DQLPDO LV LPSRUWDQW DQG ZH GR
RXU EHVW WR DYRLG XQQHFHVVDU\ ULVNV RU LQIHFWLRQV ,Q RXU H[SHULHQFH KXPDQH HQGSRLQWVUHVXOWLQJ IURP H[SHULPHQWHU RU VXUJLFDO HUURUV LQ  RI FDVHV ,Q VXFK HYHQWV
GLVFXVVLRQV DUH KHOG WR GHWHUPLQH WKH VRXUFH RI WKH LQFLGHQW DQGVWUDWHJLHV WR LPSURYH RXU WHFKQLTXHV
,QGLFDWH WKH OLNHO\ LQFLGHQFH

. &ODVVLILFDWLRQ RI VHYHULW\ RI SURFHGXUHV
3URYLGH LQIRUPDWLRQ RQ WKH H[SHFWHG OHYHOV RI GLVFRPIRUW DQG LQGLFDWH WR ZKLFK FDWHJRU\ WKH SURFHGXUHV DUH DVVLJQHG QRQUHFRYHU\ PLOG PRGHUDWH VHYHUH 

(QG RI H[SHULPHQW
/ 0HWKRG RI NLOOLQJ
:LOO WKH DQLPDOV EH NLOOHG GXULQJ RU DIWHU WKH SURFHGXUHV"
>@ 1R ! &RQWLQXH ZLWK 6HFWLRQ  6LJQDWXUHV 
>;@ <HV ! ([SODLQ ZK\ LW LV QHFHVVDU\ WR NLOO WKH DQLPDOV GXULQJ RU DIWHU WKH SURFHGXUHV

,V WKH SURSRVHG PHWKRG RI NLOOLQJ OLVWHG LQ $QQH[ ,9 RI 'LUHFWLYH (8"
>@ 1R ! 'HVFULSH WKH PHWKRG RI NLOOLQJ WKDW ZLOO EH XVHG DQG SURYLGH MXVWLILFDWLRQV IRU WKLV FKRLFH

>;@ <HV
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7.

Datum - 27 februari 2017
Betreft - aanvraag projectvergunning Dierproeven
Geachte Centrale Commissie Dierproeven,
Thank you for the evaluation of this proposal ("Interneurons, oscillations, and learning";
aanvraagnummer AVD103002017873). I was pleased to read the overall positive evaluation.
The committee also noted a few points in the proposal that needed further clarification
before a final decision could be made. I thank the committee for their time and efforts to
ensure that this ethics proposal is complete. Below is a point-by-point response to the
comments.

De formulering 'kamer op de kop' zal door het algemene publiek niet in context geplaatst
kunnen worden. Kunt u beschrijven hoe groot dit ongeveer is, en hoeveel last het dier er van
zal hebben.
Reply
The description of the recording chamber was reformulated. It is now referred to more
concretely as elektroden aansluiting.
Bij de 3V's beschrijft u dat uw experimenten/ resultaten zullen zorgen dat er in de toekomst
geen dierexperimenten uitgevoerd hoeven worden. Dit ligt buiten uw invloedssfeer en kan
daarom niet op deze manier aan het algemeen publiek gecommuniceerd worden. Kunt u dit
anders formuleren.
Reply
That is true. The meaning of the statement is that because we will make all of our dat a
available to the scientific community, other scientists can re-use our data instead of
collecting new data. But that on its own does not prevent other scientists from collecting new
data. That claim was removed.
U beschrijft dat de dieren nooit vervelende of pijn prikkels krijgen. Dit is niet in
overeenstemming met de water- en voedsel deprivatie die u beschrijft. Kunt u dit
herformuleren?
Reply
That was indeed confusing. That statement referred to using only rewards and not shocks
during the experiment, but indeed water and food restriction can be unpleasant. The
statement (“De dieren krijgen nooit vervelende of pijn prikkels”) was removed.
U beschrijft dat de dieren matig ongerief zullen ondervinden. In de bijlage dierproeven
beschrijft u dat 95% van de dieren ernstig ongerief zal ondervinden. Kunt u dit aanpassen?
Reply
Apologies for the inconsistency. The NTS has been adjusted to reflect that the main
application lists ernstig ongerief.
In de bijlage Dierproeven heeft u bij F. aangekruist dat de huisvesting van de dieren niet
afwijkt van bijlage III van de richtlijn. Door de individuele huisvesting is dit wel afwijkend van
bijlage III. Kunt u dit aanpassen?
Reply

“Yes” is now selected, and we provided a justification of the individual housing, which
minimizes damage to the headpost and therefore minimizes the risk of infection or other
complications.
U heeft in de bijlage dierproeven beschreven onder punt K. dat 95% van de dieren ernstig
ongerief zal ondervinden. Kunt u aangeven wat het ongerief van de overige 5% van de
dieren zal zijn, en de bijlage aanpassen?
Reply
This is now clarified: The other animals are from the pilot-testing group, who will experience
mild discomfort resulting from handling and water/food restriction (behavioral task piloting),
or from anesthesia induction (surgical piloting).

8.
$SSHQGL[
'HVFULSWLRQ DQLPDO SURFHGXUHV

 *HQHUDO LQIRUPDWLRQ


3URYLGH WKH DSSURYDO QXPEHU 
RI WKH 1HWKHUODQGV )RRG DQG
&RQVXPHU 3URGXFW 6DIHW\
$XWKRULW\ 



3URYLGH WKH QDPH RI WKH
OLFHQFHG HVWDEOLVKPHQW

6WLFKWLQJ .DWKROLHNH 8QLYHUVLWHLW 1LMPHJHQ



/LVW WKH GLIIHUHQW W\SHV RI
DQLPDO SURFHGXUHV
8VH WKH VHULDO QXPEHUV
SURYLGHG LQ 6HFWLRQ  RI
WKH 3URMHFW 3URSRVDO IRUP

6HULDO QXPEHU


7\SH RI DQLPDO SURFHGXUH
'HVFULSWLRQ RI SURFHGXUHV IRU VXUJHU\ DQG WDVNV

 'HVFULSWLRQ RI DQLPDO SURFHGXUHV
$ ([SHULPHQWDO DSSURDFK DQG SULPDU\ RXWFRPH SDUDPHWHUV

'HVFULEH WKH JHQHUDO GHVLJQ RI WKH DQLPDO SURFHGXUHV LQ UHODWLRQ WR WKH SULPDU\ RXWFRPH SDUDPHWHUV -XVWLI\ WKH FKRLFH RI WKHVH SDUDPHWHUV
0(7+2'6 72 0($685( %5$,1 $&7,9,7< $1' 35,0$5< 287&20( 0($685(6

5()(5(1&(6

'HVFULEH WKH SURSRVHG DQLPDO SURFHGXUHV LQFOXGLQJ WKH QDWXUH IUHTXHQF\ DQG GXUDWLRQ RI WKH WUHDWPHQW 3URYLGH MXVWLILFDWLRQV IRU WKH VHOHFWHG DSSURDFK

3KDVH  6XUJHU\

3KDVH  7DVNV DQG UHFRUGLQJV

5HZDUG OHDUQLQJ WDVN WKUHH VHQVRU\ PRGDOLWLHV >YLVXDO DXGLWRU\ DQG ZKLVNHU@ LQ ILYH JURXSV >620 39% 9,3 3\UGHHS 3\UVXSHU@ DQG IRU WZR
LPDJLQJ PHWKRGV >LPDJLQJ HOHFWURSK\VLRORJ\RQO\@

(OHFWULFDO DQG RSWRJHQHWLF VWLPXODWLRQ

3KDVH  (XWKDQDVLD DQG SRVWH[SHULPHQW DQDWRPLFDO FRQILUPDWLRQ

3LORWV

'HVFULEH ZKLFK VWDWLVWLFDO PHWKRGV KDYH EHHQ XVHG DQG ZKLFK RWKHU FRQVLGHUDWLRQV KDYH EHHQ WDNHQ LQWR DFFRXQW WR PLQLPLVH WKH QXPEHU RI DQLPDOV
67$7,67,&6 )25 1(85$/ '$7$

&$/&8/$7,21 2) 7+( 180%(5 2) $1,0$/6 3(5 *5283

5()(5(1&(6

% 7KH DQLPDOV
6SHFLI\ WKH VSHFLHV RULJLQ HVWLPDWHG QXPEHUV DQG OLIH VWDJHV 3URYLGH MXVWLILFDWLRQV IRU WKHVH FKRLFHV

& 5HXVH
:LOO WKH DQLPDOV EH UHXVHG"
>;@ 1R FRQWLQXH ZLWK TXHVWLRQ '
>@ <HV ! ([SODLQ ZK\ UHXVH LV FRQVLGHUHG DFFHSWDEOH IRU WKLV DQLPDO SURFHGXUH

$UH WKH SUHYLRXV RU SURSRVHG DQLPDO SURFHGXUHV FODVVLILHG DV VHYHUH "
>@ 1R
>@ <HV ! 3URYLGH VSHFLILF MXVWLILFDWLRQV IRU WKH UHXVH RI WKHVH DQLPDOV GXULQJ WKH SURFHGXUHV

' 5HSODFHPHQW UHGXFWLRQ UHILQHPHQW
'HVFULEH KRZ WKH SULQFLSOHV RI UHSODFHPHQW UHGXFWLRQ DQG UHILQHPHQW ZHUH LQFOXGHG LQ WKH UHVHDUFK VWUDWHJ\ HJ WKH VHOHFWLRQ RI WKH DQLPDOV WKH GHVLJQ RI WKH
SURFHGXUHV DQG WKH QXPEHU RI DQLPDOV
5HSODFHPHQW

5HGXFWLRQ

5HILQHPHQW

([SODLQ ZKDW PHDVXUHV ZLOO EH WDNHQ WR PLQLPLVH  DQLPDO VXIIHULQJ SDLQ RU IHDU DQG  DGYHUVH HIIHFWV RQ WKH HQYLURQPHQW

5HSHWLWLRQ DQG 'XSOLFDWLRQ
( 5HSHWLWLRQ
([SODLQ ZKDW PHDVXUHV KDYH EHHQ WDNHQ WR HQVXUH WKDW WKH SURSRVHG SURFHGXUHV KDYH QRW DOUHDG\ EHHQ SHUIRUPHG ,I DSSOLFDEOH H[SODLQ ZK\ UHSHWLWLRQ LV UHTXLUHG

$FFRPPRGDWLRQ DQG FDUH
) $FFRPPRGDWLRQ DQG FDUH
,V WKH KRXVLQJ DQG FDUH RI WKH DQLPDOV XVHG LQ H[SHULPHQWDO SURFHGXUHV QRW LQ DFFRUGDQFH ZLWK $QQH[ ,,, RI WKH 'LUHFWLYH (8"
>@ 1R
>;@ <HV ! ,I WKLV PD\ DGYHUVHO\ DIIHFW DQLPDO ZHOIDUH GHVFULEH KRZ WKH DQLPDOV ZLOO EH KRXVHG DQG SURYLGH VSHFLILF MXVWLILFDWLRQV IRU WKHVH FKRLFHV

* /RFDWLRQ ZKHUH WKH DQLPDOV SURFHGXUHV DUH SHUIRUPHG
:LOO WKH DQLPDO SURFHGXUHV EH FDUULHG RXW LQ DQ HVWDEOLVKPHQW WKDW LV QRW OLFHQFHG E\ WKH 19:$"
>;@ 1R ! &RQWLQXH ZLWK TXHVWLRQ +
>@ <HV ! 'HVFULEH WKLV HVWDEOLVKPHQW

3URYLGH MXVWLILFDWLRQV IRU WKH FKRLFH RI WKLV HVWDEOLVKPHQW ([SODLQ KRZ DGHTXDWH KRXVLQJ FDUH DQG WUHDWPHQW RI WKH DQLPDOV ZLOO EH HQVXUHG

&ODVVLILFDWLRQ RI GLVFRPIRUWKXPDQH HQGSRLQWV
+ 3DLQ DQG SDLQ UHOLHI
:LOO WKH DQLPDOV H[SHULHQFH SDLQ GXULQJ RU DIWHU WKH SURFHGXUHV"
>@ 1R ! &RQWLQXH ZLWK TXHVWLRQ ,
>;@ <HV ! :LOO DQDHVWKHVLD DQDOJHVLDRU RWKHU SDLQ UHOLHYLQJ PHWKRGV EH XVHG"
>@ 1R ! -XVWLI\ ZK\ SDLQ UHOLHYLQJ PHWKRGV ZLOO QRW EH XVHG
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10.

DEC-advies

A. Algemene gegevens over de procedure
1. Aanvraagnummer: 2016-0079
2. Titel van het project: Interneurons, oscillations, and learning
3. Titel van de NTS: Neuronen, oscillaties en leerprocessen
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: 23-11-2016
aanvraag compleet
in vergadering besproken: 06-12-2016 en 10-01-2017
anderszins behandeld
termijnonderbreking(en) van 12-12-2016 tot 20-12-2016 en van 17-01-2017 tot 06-02-2017
besluit van CCD tot verlenging van de totale adviestermijn met maximaal 15 werkdagen
aanpassing aanvraag: 20-12-2016 en 06-02-2017
advies aan CCD: 17-02-2017
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:
Datum: 10-01-2017
Plaats: Nijmegen
Aantal aanwezige DEC-leden: 8
Aanwezige (namens) aanvrager:
Gestelde vragen: De commissie heeft de onderzoekers verzocht de achtergrond en de doelen
van deze aanvraag mondeling toe te lichten, omdat zij de indruk heeft dat het de afhandeling
van deze complexe aanvraag zou kunnen vereenvoudigen. De commissieleden stellen enkele
vragen ter verduidelijking.
Verstrekte antwoorden:
geeft de gevraagde toelichting en beantwoordt de
vragen.
Het horen van de aanvrager heeft geleid tot nieuwe vragen en opmerkingen voor de
aanvrager. Deze zijn hieronder weergegeven (d.d. 17-01-2017).
9. Correspondentie met de aanvrager
Datum vragen: 12-12-2016
Datum antwoorden: 20-12-2016
-

Gestelde vragen en antwoorden:
Project Proposal:
1

-3.1: Een belangrijk doel van deze projectaanvraag is te onderzoeken hoe het executieve
neurale circuit is betrokken bij leerprocessen. Deze leerprocessen zijn nog onvoldoende
ingeleid in de context van dit onderzoek.
Antwoord: Apologies that this was not clearly enough described. During stimulus-reward
learning, neural synchronization is increased between the medial prefrontal cortex, striatum,
and sensory processing regions. Our research will elucidate the roles of different neuron
subclasses in changes in neural synchronization that occur during learning. Additional text
has been added in sections 3.1 and 3.2.
-3.1 Klopt de bewering dat pyramidale cellen de meerderheid van de hersencellen vormen?
Antwoord: Yes, pyramidal cells comprise approximately 75% of the cells in the brain.
Although interneurons are in the minority, they are extremely important for regulating the
activation and timing of pyramidal cells. However, very little is known about the precise
contributions of interneuron subtypes in neural synchronization and inter-regional
information transfer, which is one of the reasons why the proposed research is important.
This is now mentioned in section 3.1.
-3.2: De vraagstelling is onvoldoende scherp gesteld. Wat verwachten de onderzoekers te
zien, in welke gebieden willen ze precies de elektrodes implanteren, wanneer is het doel
bereikt? Gaan de onderzoekers het verloop van het leerproces in beeld brengen? Kunnen de
onderzoekers de drie doelstellingen nog wat extra uitwerken en hun hoofddoelstelling ook
hier vermelden?
Antwoord: This is now more concretely described. Perhaps part of the confusion here is that
several of these questions are discussed in other parts of the proposal; I was not aware that
section 3.2 should be so detailed.
I also decided to merge the first two goals because they were very similar to each other (the
first was focused on local activity while the second was focused on long-range interactions,
but these are similar enough to combine into one goal).
-3.4.1: Voor een muis is 16 maanden in experiment erg lang. Bovendien is de commissie van
mening dat de combinatie van alle handelingen gedurende een dergelijke lange periode tot
ernstig ongerief voor de dieren leidt. Waarom willen onderzoekers 5 dagen per week 16
maanden lang aan één muis meten? Is er geen moment te definiëren waarop voldoende
metingen aan één muis zijn verricht?
Antwoord: Indeed, 16 months can be a long time for a mouse. We were concerned about
needlessly stopping the experiment too soon, e.g., if the animal appears healthy and if there
are delays for other reasons (e.g., technical difficulties or construction in the building that is
out of our hands). But we understand the concern. The maximal duration is now changed to
10 months. We believe that acquiring a lot of data from individual animals helps reduce the
total number of animals that need to be recorded. We would also like to point out that the
animals quickly get used to the implant, that it does not interfere with their normal behavior
(eating, sleeping, nesting, etc.) and that the experiment is associated with rewards.
The measurements of 90 minutes per day, 5 days per week is also a maximum. In practice
there are typically fewer measurements due to scheduling, equipment availability, possible
delays due to technical difficulties or building renovations, or when the animal is
unmotivated. This maximum will be reached only if the equipment is available and if the
animal is sufficiently motivated and healthy. This is now detailed in section 3.4.2.
Verwachten de onderzoekers dat een zo lange periode haalbaar is in de praktijk? Bovendien
gaan de onderzoekers voorbij aan het feit dat de muizen in het beschreven tijdsbestek
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verouderen en dus veranderen. Is het niet verstandiger deze langlopende experimenten te
vervangen door korter durende experimenten met meer dieren?
Antwoord: Yes, mice age within this time-frame. We initially made our calculation based on
avoiding a situation in which the experiment is delayed and the animal is healthy, and
considering the balance between collecting more data in fewer animals vs. collecting less
data in more animals. As written above, the maximum duration is now reduced to 10 months.

Description of Animal Procedures:
-K: De beschreven handelingen veroorzaken tezamen ernstig ongerief voor de dieren. Graag
een maximum aantal maanden (zie vragen boven) aangeven voor de looptijd van het
experiment.
Antwoord: The maximum number of months has been reduced to 10 months. Animals are
regularly inspected for health and well-being, and the experiment will end if humane
endpoints are reached. The DAP has been updated according to the modifications described
above for the background sections.
-

De antwoorden hebben geleid tot aanpassing van de aanvraag

-

Datum vragen: 17-01-2017
Datum antwoorden: 06-02-2017
-Deze basaal wetenschappelijke projectaanvraag richt zich op het vergaren van kennis over
het optreden van oscillaties in het executieve netwerk en de bijdrage van verschillende typen
interneuronen daaraan. Deze kennis is van belang om verstoringen in het executief
functioneren te kunnen begrijpen en nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Instrumenteel
leren is een voorbeeld van executief functioneren. Tijdens de presentatie heeft de
onderzoeker uitgelegd waarom hij juist dit voorbeeld heeft gekozen, maar die informatie
ontbreekt nog in de aanvraag. Zijn de onderzoekers vooral geïnteresseerd in de oscillaties, of
gaat het hen daadwerkelijk om de veranderingen hierin tijdens het leerproces? Wordt het
ongestoorde leerproces ook bestudeerd? De commissie verzoekt de onderzoekers een reëel
beeld te presenteren van het doel van het onderzoek: gaat het alleen over oscillaties, of is
het leerproces de hoofdcomponent? (onderdeel 3.1).
Antwoord: These two aspects (learning or oscillations) are not mutually incompatible. Neural
oscillations are thought to be a core mechanism by which information is processed in the
brain, and information processing is fundamental to learning. On the other hand, it is
important to link our fundamental findings to cognitive processes, hence the need for a
behavioral task. There are many tasks we could have used that would allow us to study
neural oscillations. We selected learning because it allows us to link our findings to findings in
humans and to modern neuroscientific theories concerning the roles of oscillations in sensoryreward learning. The roles of different interneuron types on neural oscillations and
synchronization is important for understanding healthy and abnormal human brain function,
and for understanding how medications (including anti-psychotics and Parkinson’s
medications) alter brain activity, but it is impossible to do this kind of research in humans.
Therefore, we believe this is important research that justifies the use of non-human animals.
-In aansluiting op het eerste punt wil de commissie het volgende opmerken. De
onderzoekers schrijven dat zij de relatie tussen oscillaties en instrumenteel leren willen
onderzoeken. In de aanvraag wordt goed uitgelegd hoe de onderzoekers de rol van
interneuronen bij het optreden van oscillaties in het executief netwerk zullen onderzoeken.
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De commissie mist echter een beschrijving van de stapsgewijze aanpak (strategie) waarmee
de veranderingen in oscillaties tijdens het proces van instrumenteel leren worden
onderzocht. Zo blijft onderbelicht welke leertaak wordt gebruikt, welke hypothesen zullen
worden onderzocht en welke strategie daarvoor wordt gebruikt. Op welke manier zal de
onderzoeker het leerproces en de daarbij optredende oscillaties onderzoeken? Welke
stappen zijn hiervoor nodig? Een beschrijving van de experimentele handelingen is geen
afdoende beschrijving van de wetenschappelijke strategie. (onderdeel 3.4)
Antwoord: Apologies that this was not clearly enough described. There is now more detail
about the procedures for testing learning.
-Tijdens de presentatie heeft de onderzoeker met een berekening toegelicht waarom hij één
muis gedurende zeven maanden meerdere keren wil testen. De looptijd van het experiment
(nu 10 maanden) is hierop gebaseerd. Deze berekening is essentieel om de looptijd van het
experiment te begrijpen, maar ontbreekt nog in de projectaanvraag. (DAP, onderdeel A)
Antwoord: The protocol is now clarified to indicate that we anticipate approximately 40 hours
of recordings spread out over small recording sessions.
-De onderzoekers willen op basis van eerdere resultaten 12 dieren per groep inzetten. Uit
het gevraagde aantal dieren leidt de commissie af dat de onderzoekers 6 groepen zullen
testen. Een beschrijving van hetgeen in deze 6 groepen dieren getest zal worden ontbreekt
nog. (DAP, onderdeel B)
Antwoord: The sixth group is wildtype animals used for piloting. I apologize that this was not
clearly stated in DAP-B. The text is now adjusted. Or was the confusion about 72 animals per
group divided by 12 animals per task = 6 tasks? This is because for each Cre line there are six
different experiments corresponding to three sensory modalities and two brain imaging
methods (3x2x12 = 72 per group). This is described in DAP-A2.
-De commissie is van mening dat het cumulatief ongerief voor de dieren door de combinatie
van alle handelingen (inclusief hersenmanipulaties aan een dier bij bewustzijn) en de lange
looptijd van het experiment (en daarmee van de individuele huisvesting) kan oplopen tot
ernstig ongerief. (DAP, onderdeel K)
Antwoord: “Moderate” has been changed to “severe” in section DAP-K.

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

B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling)
1.
2.
3.
4.

Het project is vergunningplichtig (dierproeven in de zin der wet).
De aanvraag betreft een nieuwe aanvraag
De DEC is competent om hierover te adviseren.
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. De
opzet komt het best overeen met voorbeeld 1 uit de handreiking ‘Invulling definitie project’ van
de CCD. Het is helder welke handelingen individuele dieren zullen ondergaan. Hierdoor is ook
duidelijk welk ongerief individuele dieren zullen ondergaan. Het betreft explorerend basaal
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wetenschappelijk onderzoek naar executief functioneren bij muizen. Er zijn twee primaire doelen
in het project beschreven, die elk bijdragen aan de hoofddoelstelling. De DEC is er 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.
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 achterhalen hoe de verschillende typen cellen uit het
executieve netwerk bijdragen aan instrumenteel leren. Het uiteindelijke doel is bijdragen aan
nieuwe behandelmogelijkheden voor mensen waarbij het executief functioneren door ziekte of
een aandoening is aangetast. De aanvragers noemen schizofrenie en ernstige depressie als
voorbeelden van ziekten waarbij het executief functioneren minder goed verloopt. De resultaten
van dit onderzoek zijn bovendien relevant voor wetenschappers die cognitie bestuderen of
hersenonderzoek doen met dieren of computermodellen. Het betreft zeer basaal
wetenschappelijk onderzoek, dat nog op grote afstand van een eventuele toepassing staat. De
DEC is daarom van mening dat er binnen dit project geen reële relatie is tussen het directe doel
en het uiteindelijke doel. De commissie vindt dat het directe doel gerechtvaardigd is binnen de
context van het onderzoeksveld, omdat het kennis zal opleveren die veel wetenschappers
kunnen gebruiken in hun fundamentele of translationele onderzoek.
5. De belangrijkste belanghebbenden in deze projectaanvraag zijn de proefdieren, de onderzoekers
en de doelgroep/patiënten.
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).
Dit onderzoek is in de eerste plaats wetenschappelijk van belang, omdat het naar verwachting
bijdraagt aan een vermeerdering van de kennis in dit onderzoeksveld. Het betreft fundamenteel
strategisch onderzoek gericht op het verwerven van fundamentele inzichten en kennis. Dergelijk
onderzoek is onmisbaar voor de voortgang van zowel fundamenteel als translationeel onderzoek.
Voor patiënten is dit onderzoek dus ook slechts indirect en op de lange termijn van belang.
Uiteindelijk zouden de verworven inzichten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe
interventies voor met name neurologische aandoeningen. Kunnen beschikken over adequate
behandelingen voor ernstige hersenziekten, zoals schizofrenie en ernstige depressie, is van groot
belang voor de samenleving.

6. De onderzoekers maken gebruik van genetisch gemodificeerde virale vectoren en transgene
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dieren waarbij zij de nationale GGO-regels in acht nemen. Hierdoor is er geen sprake van
belangwekkende milieueffecten.
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, zoals blijkt uit de in de aanvraag vermelde publicaties van deze onderzoeksgroep. De
aanvragers beschikken 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 commissie heeft de aanvrager verzocht
meer inzicht te geven in de hypothesen die getest zullen worden en te beschrijven welke stappen
hiervoor nodig zijn. Het antwoord van de aanvrager wordt vooral gegeven op het niveau van de
proefopzet. Dit type onderzoek is vooral explorerend van aard, en er worden zeer veel data
verzameld tijdens de metingen in de proefopzet. Met deze data kunnen meerdere hypothesen
door verschillende onderzoekers van meerdere onderzoeksgroepen/instituten worden
onderzocht. Deze onderzoekers zijn geïnteresseerd in neurale oscillaties en het optreden
daarvan tijdens een eenvoudige leertaak. Uit de beschrijving van de proefopzet blijkt dat een
muis telkens een nieuwe (instrumentele) leertaak krijgt die enkele minuten duurt. Dit is een
goede opzet om dergelijke leertaken te onderzoeken. 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)
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 wordt hoofdzakelijk bepaald door de stereotactische operatie, de
hersenmanipulaties aan een dier bij bewustzijn, en de lange looptijd waardoor langdurige
solitaire huisvesting nodig is. De commissie is van mening dat het cumulatief ongerief voor de
dieren hierdoor kan oplopen tot maximaal ernstig ongerief.
12. De integriteit van het dier wordt aangetast door het aanbrengen van een ‘headpost’ waardoor de
kop gefixeerd kan worden tijdens de metingen. Het dier wordt hierdoor buiten de meetopstelling
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in lichte mate gehinderd in zijn normale gedrag. Het aanbrengen van de ‘headpost’ verandert
ook het uiterlijk van het dier. Het vormt een zichtbaar bewijs van het feit dat het dier
“instrumenteel” gebruikt wordt. Tijdens de metingen zal het dier verder de indruk krijgen dat hij
zich in een vreemde wereld bevindt waarin hij zich kan verplaatsen in de richting van nietnatuurlijke objecten. Dit staat op het eerste gezicht erg ver af van de natuurlijke omgeving van
het dier. Echter, het dier is hiertoe in staat door van nature aanwezige nieuwsgierigheid en
leervermogen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit het gedrag en de psyche van het dier negatief
beïnvloedt.

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 eerdere ervaringen met deze experimenten 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 interacties tussen bepaalde
hersengebieden en/of neuronen onderzoeken, en het effect van stimulatie van bepaalde
neuronen of hersengebieden op het leergedrag analyseren. Dit kan niet bij mensen en kan ook
nog niet goed zonder proefdieren onderzocht worden. De resultaten zullen wel bijdragen aan het
maken van computermodellen die op termijn gebruikt kunnen worden om bepaalde
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
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. De onderzoekers gebruiken
nieuwe analyses, waardoor zij moeilijk kunnen voorspellen hoeveel dieren per groep nodig zijn
om significante resultaten aan te kunnen tonen. Zij gaan daarom uit van 12 dieren per groep.
Wanneer uit tussentijdse analyses blijkt dat minder dieren per groep nodig zijn, dan zullen zij dit
aanpassen in hun proefopzet. De onderzoekers zullen veel data op meerdere tijdstippen of in
meerdere situaties verzamelen van elk dier, zodat hiermee verschillende onderzoeksvragen
beantwoord kunnen worden door de onderzoekers zelf of door collega’s die toegang krijgen tot
de data. Hierdoor wordt de wetenschappelijke opbrengst van de experimenten geoptimaliseerd
en zijn mogelijkerwijs voor het beantwoorden van toekomstige onderzoeksvragen geen, of
minder, dieren nodig.
16. Het project is in overeenstemming met de vereiste van de verfijning van dierproeven. De
experimenten kunnen niet met minder complexe dieren worden gedaan omdat de hersenfunctie
en het gedrag van deze dieren te weinig overeenkomen met de humane situatie. De
onderzoekers plaatsen en ontwerpen de ‘headpost’ en de elektrodehouder zodanig dat de
dieren er zo min mogelijk last van hebben. Om de stress van solitaire huisvesting te verminderen
zullen de dieren regelmatig onder supervisie met nestgenoten kunnen interacteren. Na vragen
van de commissie is de maximale looptijd van de experimenten per dier gereduceerd van 16
maanden naar 10 maanden. De onderzoekers hebben berekend dat zij in totaal ongeveer 40 uur
dienen te meten aan één dier (verdeeld over meerdere meetsessies) om wetenschappelijk
betrouwbare data te verkrijgen. Verdere beperking van de maximale looptijd zou de kwaliteit van
de data in gevaar kunnen brengen. De DEC is ervan overtuigd dat de beschreven proefopzet de
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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. Dieren van beide geslachten zullen in gelijke mate ingezet worden.
19. De dieren zullen in het kader van het project gedood worden. Dit is noodzakelijk om de hersenen
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 matige tot maximaal ernstige 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 er alles aan om het lijden van de dieren en het aantal
dieren te beperken.
Voor patiënten is dit onderzoek indirect en pas op de lange termijn van belang. Uiteindelijk
zouden de verworven inzichten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe interventies
voor met name neurologische aandoeningen waarbij het executief functioneren is aangetast,
zoals schizofrenie en ernstige depressie. De huidige behandelingen hebben bij het merendeel
van de patiënten te weinig resultaat. Kunnen beschikken over adequate behandelingen voor
ernstige hersenziekten is van groot belang voor de samenleving. Dit onderzoek is echter in de
eerste plaats van belang, omdat het naar verwachting bijdraagt aan een vermeerdering van de
kennis in dit onderzoeksveld. Het betreft fundamenteel strategisch onderzoek gericht op het
verwerven van fundamentele inzichten en kennis. De inzichten uit dergelijk onderzoek zijn
onmisbaar voor de voortgang van zowel fundamenteel als translationeel onderzoek. De
commissie acht meer kennis over executief functioneren en de bijdrage die die kennis
uiteindelijk zou kunnen leveren aan het ontwikkelen van nieuwe behandelstrategieën voor
verschillende aandoeningen van de hersenen, van substantieel belang.
3. De DEC is overtuigd van het belang van de doelstellingen: achterhalen hoe de verschillende
typen cellen uit het executieve netwerk bijdragen aan instrumenteel leren. De DEC is van mening
dat het belang van het verwerven van nieuwe kennis over het executief functioneren en de
bijdrage die dat kan leveren aan de voortgang in dit onderzoeksveld en andere onderzoeksvelden
(doordat de beschikbaar gestelde data ook bruikbaar zijn voor andere onderzoekers) 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
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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
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
X 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.
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Datum
Betreft

Bijlagen

1

10 maart 2017
Beslissing aanvraag projectvergunning Dierproeven

Geachte
Op 17 februari 2017 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning
dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project "Interneurons, oscillations,
and learning" met aanvraagnummer AVD103002017873. Wij hebben uw
aanvraag beoordeeld.
Op 8 maart 2017 heeft u uw aanvraag aangevuld. Er Is u gevraagd
formuleringen in de Niet Technische Samenvatting te herzien en in de bijlage
dierproeven de afwijkende huisvesting en ongeriefclassificatie te
verduidelijken. U heeft de vragen beantwoord en de Niet Technische
Samenvatting en de bijlage dierproeven aangepast.
Beslissing
Wij keuren uw aanvraag goed op grond van artikel 10a van de Wet op de
Dierproeven (hierna: de wet). Hierbij gelden de voorwaarden zoals genoemd
in de vergunning.
Met het oog op artikel 10a, lid 1, zijn er algemene voorwaarden gesteld.
U kunt met uw project "Interneurons, oscillations, and learning" starten. De
vergunning wordt afgegeven van 17 maart 2017 tot en met 16 maart 2022.
Deze termijn is anders dan in uw aanvraag, omdat de looptijd van een project
niet langer kan zijn dan 5 jaar.
Overige wettelijke bepalingen blijven van kracht.
Beoordeling achteraf
Na afloop van het project zal er een beoordeling plaatsvinden, zoals bedoeld
in artikel 10a1, lid 1d en lid 3, in de wet. Meer Informatie over de eisen bij
een beoordeling achteraf vindt u in de bijlage.
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De beoordeling achteraf is vereist vanwege de ongeriefclassificatie ernstig.
Procedure
Bij uw aanvraag heeft u een advies van de Dierexperimentencommissie RU
DEC gevoegd. Dit advies is opgesteld op 17 februari 2017. Bij de beoordeling
van uw aanvraag is dit advies betrokken overeenkomstig artikel 10a, lid 3 van
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.

Datum:
10 maart 2017
Aanvraagnummer:
AVD103002017873

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 wel in werking treedt en geldig 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 wel 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/ default.aspx kunt
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).
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Algemeen Secretaris
Bijlagen:
Vergunning
Hiervan deel uitmakend:
- DEC-advies
- Weergave wet- en regelgeving

Pagina 3 van 3

Centrale Commissie Dierproeven

Projectvergunning
gelet op artikel 10a van de Wet op de Dierproeven
Verleent de Centrale Commissie Dierproeven aan
Naam:
Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen
Adres:

Postbus 9101

Postcode en plaats:

6500 HB NIJMEGEN

Deelnemersnummer:

10300

deze projectvergunning voor het tijdvak 17 maart 2017 tot en met 16 maart 2022, voor het project
"Interneurons, oscillations, and learning" met aanvraagnummer AVD103002017873, volgens advles van
Dierexperimentencommissie RU DEC. Er worden aanvullende algemene voorwaarde(n) gesteld.
De functie van de verantwoordelijk onderzoeker is
Voor de uitvoering van het project
is Instantie voor Dierenwelzijn verantwoordelijk.
De aanvraag omvat de volgende bescheiden:
1
2
a
b
c
d

een aanvraagformulier projectvergunning dierproeven, ontvangen op 17 februari 2017
de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen:
Projectvoorstel, zoals ontvangen per digitale indiening op 17 februari 2017;
Niet-technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen per digitale indiening op 8 maart 2017;
Advies van dierexperimentencommissie d.d. 17 februari 2017, ontvangen op 17 februari 2017.
De aanvullingen op uw aanvraag, ontvangen op 8 maart 2017

Naam proef

Diersoort/ Stam

Aantal
dieren

Ernst

Opmerkingen

3.4.4.1 Description of procedures for surgery and tasks.
395
Mulzen (Mus musculus) I
6 veschillende stammen zoals
beschreven in bijlage 3.4.4.1

95%
Ernstig
5%
Matig

Voorwaarden
Op grond van artike/10a1 lid 2 van de Wet op de dierproeven zijn aan een projectvergunning
voorwaarden te stellen
In dit project worden dierproeven toegepast die vallen in de categorie ernstig volgens artikel lOb van de
wet en wordt daarom voorzien van beoordeling achteraf.Deze beoordeling zal uiterlijk maart 2023
plaatsvinden. Er zal dan beoordeeld worden of de doelstellingen van het project werden bereikt. Daarnaast
wordt bekeken of de schade die de dieren hebben ondervonden, het aantal en soorten proefdieren en de
ernst de dierproeven conform de vergunning waren.

De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat go/no go momenten worden afgestemd met de
IvD.
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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
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 vergunningsperiade wijzigen, gedurende de looptijd van deze vergunning.
Indien bovenstaande zich voordoet dient aanvrager dit in afstemming met de IvO 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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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. Uit artikel 10b volgt dat de dierproeven zijn ingedeeld in de
categorieën terminaal, licht, matig of ernstig. Als er wijzigingen in een dierproef plaatsvinden, moeten
deze gemeld worden aan de Centrale Commissie Dierproeven. Hebben de wijzigingen negatieve gevolgen
voor het dierenwelzijn, dan moet 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 gehuisvest. Er
moeten ook personen zijn die toezicht houden op het welzijn en de verzorging van de dieren in de
inrichting, personeel dat met de dieren omgaat moet toegang hebben tot informatie over de in de
inrichting gehuisveste soorten en personeel moet voldoende geschoold en bekwaam zijn. Ook 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 moet 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, moet volgens artikel 10a3 van de wet
de uitvoering afgestemd worden met de instantie voor dierenwelzijn.
Pijnbestrijding en verdoving
In artikel 13 van de wet staat dat een dierproef onder algehele of plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd
tenzij dat niet mogelijk is, dan wel 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
verdoving voor het dier traumatischer is dan de dierproef zelf en het toedienen van verdoving
onverenigbaar is met het doel van de dierproef. Bij een dier wordt geen stof toegediend waardoor het dier
niet 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 verdoving eenmaal is uitgewerkt, moeten preventief en postoperatief behandeld
worden met pijnstillers of andere geschikte pijnbestrijdingsmethoden, mits die verenigbaar 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 dierproef is afgelopen wanneer voor die dierproef geen verdere
waarnemingen hoeven te worden verricht of, voor wat betreft nieuwe genetisch gemodificeerde
dierenlijnen, wanneer bij de nakomelingen niet evenveel of meer, pijn, lijden, angst, of blijvende schade
wordt waargenomen of verwacht dan bij het inbrengen van een naald. Er wordt dan door een dierenarts of
een andere ter zake deskundige beslist of het dier in leven zal worden gehouden. Een dier wordt gedood
als aannemelijk is dat het een matige of ernstige vorm van pijn, lijden, angst of blijven schade zal blijven
ondervinden. Als een dier in leven wordt gehouden, krijgt het de verzorging en huisvesting die past bij zijn
gezond heldsteestand.
Volgens artikel 13b moet de dood als eindpunt van een dierproef zoveel mogelijk worden vermeden en
vervangen door in een vroege fase vaststelbare, humane eindpunten. Als de dood als eindpunt
onvermijdelijk is, moeten er zo weinig mogelijk dieren sterven en het lijden 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 richtlijn artikel 6.
In artikel 13c is vastgesteld dat proefdieren geadopteerd kunnen worden, teruggeplaatst in hun habitat of
in een geschikt dierhouderijsysteem, als de gezondheidstoestand 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.
Beoordeling achteraf
Volgens artikel 10a1, lid ld en lid 3 van de wet worden projecten waarbij niet-menselijke primaten worden
gebruikt, projecten die als ernstig ingedeelde dierproeven omvatten of een dierproef die leidt tot ernstige
mate van pijn, lijden, angst of blijvende schade die waarschijnlijk langdurig zal zijn en niet kan worden
verzacht, achteraf beoordeeld worden.
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