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Sinds juli 1998 is de Dierexperimentencommissie van de Faculteit der Diergeneeskunde,
Universiteit Utrecht (DEC-DGK) en haar werkwijze door het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) officieel erkend. Op basis van de gewijzigde Wet op de Dierproeven is de
DEC-DGK verantwoordelijk voor adviezen aangaande de ethische toelaatbaarheid van
voorgenomen dierproeven bij de Faculteit der Diergeneeskunde.
In het verslagjaar is een start gemaakt met de samenvoeging van de DEC-DGK en de
Dierexperimentencommissie Farmaceutische Wetenschappen/Scheikunde en Biologie (DEC-FSB).
Hiermee wordt meer efficiëntie in de werkwijze beoogd, alsmede een snellere besluitvorming. Ten
gevolge van deze samenvoeging zullen in 2003 een aantal aanpassingen doorgevoerd worden in
de samenstelling van de nieuwe DEC DGK/FSB en in het Reglement. Totdat de vergunninghouder
zijn goedkeuring heeft verleend aan de fusie, vergaderen de twee DEC's gezamenlijk.

Samenstelling commissie
De samenstelling van de DEC-DGK omvat deskundigheden op het gebied van dierproeven, van
alternatieven voor dierproeven, van proefdieren en hun bescherming alsmede op het gebied van de
ethische toetsing. De samenstelling alsmede de specificatie van de deskundigheden van de DEC-
DGK is door de toenmalige Veterinaire Hoofdinspectie in overeenstemming bevonden met het
reglement zoals dat door de Staatssecretaris van VWS is vastgesteld. De DEC-DGK bestond
gedurende het verslagjaar uit zeven leden, waarvan drie leden geen werkrelatie hadden met de
Faculteit der Diergeneeskunde.

De volgende leden (anoniem) namen in het verslagjaar zitting in de DEC-DGK
(tot 1 november 2002):
voorzitter, extern lid, expertise: dierproeven, ethiek
extern lid, expertise: proefdieren en hun bescherming
intern lid, expertise: alternatieven voor dierproeven
intern lid, expertise: alternatieven voor dierproeven
intern lid, expertise: dierproeven
extern lid, expertise: ethische toetsing

studentlid, expertise: proefdieren en hun bescherming

Sinds 1 november 2002 vergaderen de DEC-DGK en de DEC-FSB gezamenlijk. Vooruitlopend op
de voorgenomen fusie zijn een aantal leden vertrokken en een aantal vervangen. De samenstelling
van de commissie vanaf 1 november tot 1 januari 2003 is daardoor als volgt:

voorzitter, extern lid, expertise, dierproeven, ethiek, afkomstig uit DEC-DGK
vice-voorzitter, extern lid, expertise, dierproeven, afkomstig uit DEC-DGK
intern lid, expertise, alternatieven, afkomstig uit DEC-DGK
intern lid, expertise, dierproeven, afkomstig van de faculteit Farmacie
extern lid, expertise ethische toetsing, afkomstig uit DEC-DGK
extern lid, expertise ethische toetsing, afkomstig uit DEC-FSB
intern lid, expertise dierproeven, afkomstig uit DEC-DGK
(intern lid, expertise dierproeven, afkomstig van faculteit Biologie, por 1
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student-lid, expertise, proefdieren on hun beselHifTninfl, DGK
student-lid, expertise, proefdieren en hun IxMölwmlng. FSB (vacature per 1 februari 2003)

De DEC wordt geadviseerd door eofï i'iriMfrJifji'Uöskundlge ex. art. 14.
De DEC wordt ondersteund door owi tiniijloiljk ööcrölaris en een secretaresse.

Aantal vergaderingen
In 2002 is de DEC-DGK 1 1 maal plenair bljeön göwoost, waarvan 2 samen met de DEC-FSB.
Enkele aanvragen (21) zijn (gedeallölijk) vis t*rlrt schriftelijke ronde in de z.g. Kleine Commissie
behandeld. Per 1 januari 2003 v%\f <HKê ifüwnd een Kleine Commissie bijeenkomen om de
toegenomen aantallen te behandelen Miivrftü&i U* kunnen verwerken,

De proefdieraanvraag wordt dom dn |JM)|CI IMdni tui ndvisering aan de DEC voorgelegd. Indien er
bij de desbetreffende hooldoldnliim OHM nntl»i/<nikM uinmissie aanwezig is, dan wordt de aanvraag
eerst door deze comml&tiu (inltiHW Ilisl i^n dut dn wetenschappelijke toetsing adequaat heeft
plaatsgevonden, wordl ijuljuMjd 't'fni >^ lutudlukening van de projectleider. Voor alle
onderwijsprojecten geldt tl,il dn wnloiibi !v»|i|<n|ij|i Uxitülng heeft plaatsgevonden door de relevante
onderwijswerkgroepen,

De aanvragen werden Qt-fdöfüd niili l>Hiufl|) vtüiri een daartoe ontworpen formulier (zie
www.dec.uu.nl).

De commissie vergadert inlnlninMl i^i-n in»n«l |«-i niiwimJ, met een hogere frequentie afhankelijk van
het aantal ingediende aciiivhitjisn Mij <hi nihit'i hu inMi.ing van de aanvragen wordt er een afweging
gemaakt lussen hot halany vnii h«l n-|n«iiio»iM «n lid ongerief dat de dieren ten gevolge van het
experiment ondervind»!)

De DEC boooidwill du n.inviiKjitM np
Het wol(in(iüiu|)|H»lljk« mi niftfil-" iin)>|i(ij||h(st bölang die het experiment dienen te
rechtvnunJIiinn,
Do pru«lup/(4 uu l>i»oi(.hi|jvli»g drti»i«Hn.
Do nialo Vdii ijiiyil'sl hij de |ijitofi!JMM*n t>t\» |m|nnklng ervan;
D(j nlOllVHlItltl Vflll (Ita K^ll.'« VH!t

Hol aanliil |)MH»IJ|oiwi,
Do mollindn VMIi ())jl»h(»ïllljifllHj,
De te hunt(5fnn liuinnlin
De wlj/<> VMM

Bij experimenten mol (](>HII|)M lm t)»iin»)|l((oenj" "IhMon worden tevens de door de Commissie
Biotechnologie bij Dlnmn vtMtilmkl» VRujuiiiiMniHit yct t'nlH»li'iti'd,

Proefdieraanvragen waarbij h«l uiiotitiw! üi*ntiu ^ VMUI tto proofdieren kunnen door een kleine
commissie worden beoordoold, l «n umwintHi *IH>I ((niiny/mnUg en matig ongerief voor de
proefdieren kan alleen worden boh.imlnld nh Imi mn st^ti huihoulde aanvraag gaat. Deze kleine



Jaarverslag 2Q02 Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde

commissie bestaat dan uit de voorzitter of de vice-voorzitter, de adviseur (art. 14 functionaris) en
een lid van de commissie.
Van deze mogelijkheid is in 2002 21 maal gebruik gemaakt.

Advisering
In het verslagjaar werden 153 onderzoeksplannen ingediend en ten behoeve van ethische toetsing
besproken. De aanvragen bestonden uit 138 onderzoeksaanvragen en 15 aanvragen ten behoeve
van het proefdiergebruik in het kader van het onderwijs. Over 134 proefdieraanvragen werd direct
positief geadviseerd, al dan niet met vragen, op- of aanmerkingen. De commissie heeft voor 12
aanvragen een positief advies uitgebracht na bijstelling van het experiment in overleg met de
onderzoekers- 6 aanvragen zijn ofwel door de onderzoekers teruggetrokken of zijn nog
aangehouden in afwachting van een reactie van de onderzoekers op vragen van de commissie.
Voor één aanvraag heeft de DEC een negatief advies afgegeven.

De aanvullende informatie bestond uit de vraag naar nadere specificering van de bloedafname,
aantal injecties per dier, een beter gebruik van anaesthetica, nadere omschrijvingen over het
belang van het experiment, de humane eindpunten, de immunisatie protocollen en de gebruikte
adjuvantia, de resultaten vorig experiment, de inschatting van de mate van ongerief, het gebruik
van ether, de manier van huisvesten, de noodzaak om dierproeven te herhalen en naar
proefdierbesparende effecten van nieuwe onderzoeksmethoden. Tevens is onderzoekers gevraagd
extra aandacht te besteden aan de inspanningsverpiichting inzake het vinden van diervriendelijkere
modellen. Daarnaast werd diverse projectleiders gevraagd om een terugrapportage van de
bevindingen. Een enkele keer hebben leden van de commissie proeven bijgewoond ter nadere
beeldvorming (inspectiebezoeken). Gedurende het verslagjaar heeft de DEC een aantal
onderzoekers van de faculteit diergeneeskunde te gast gehad en zijn de relevante programma's en
dierexperimenten uitgebreid bediscussieerd.

Overzicht behandelde aanvragen

Doel (reg. 1998*) Advies | Aantal

8: Onderzoek m.b.t. het dier: Ontwikkelen sera,
vaccins, biologische producten

Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
behandeling

11

10: Onderzoek m.b.t. het dier: Ontwikkeling
geneesmiddelen

Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
behandeling

12: Onderzoek m.b.t. het dier: Ontwikkeling
medische hulpmiddelen/toepassingen

Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
behandeling
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13: Onderzoek m.b.t. het dier: Productie,
controle, ijking medische hulpmiddelen,
toepassingen

22: Onderzoek m.fa.t.: Schadelijko stollun
milieu

29: Onderwijs/training

30: Wetenschappelijke vraan mJj l K,ml-«t hij
mensen

31: Wetenschappelijke vnuü m l»! l tml
vaatziekten bij mensen

33: Wetenschappelijke vraag m.b..i
Andere ziekten bij mensen

dieren

37: Wetyii»<'ljU|;pyli|Ky Viung in b l Amlni»
wetenschap|.)u!i]kt,s vti,u.ju

Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
bohandeling ___
•'ositief
'ositief onder voorwaarden

Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
behandeling
Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
l iijhandeling

Positief
Positief onder voorwaarden
Aflrigehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
^handeling' '

Föslllef onder voorwaarden

Ten ipg(3trokken/negatief, nog in

yiillof onder voorwaarden

Töiuggelrokken/negatief, nog in
tel ia ndol ing_""

POSilbr onder voorwaarden

üiuagötrokken/negatief, nog in

f onder voorwaarden

t'eiu^QeUokken/negatief, nog in
idf llng_ ___

15

(+1)

1

25 (+3)

(+1)

42 (+4)

15 (+1)
8
(+3)

* Voor 1997 werden 21 dMlolrulon üii<Mi!Hili**ii.taii: lïist l

verdelen in 5 hoofddoelen, in dozo lalwiil

aanvragen in 2002.

ti vaii IBÖU 's dll uitgesplitst naar 37 doeleinden, onder te

fits *Jt'«ï.iff(i i.Mss(i(ii«jv«ii die betrekking hebben op de behandelde
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** De getallen tussen haakjes staan voor in eerste instantie aangehouden aanvragen die na aanvullende informatie van de

onderzoeker van een positief dan wel een voorwaardelijk positief advies zijn voorzien. In enkele gevallen zijn de

aangehouden aanvragen teruggetrokken/negatief of nog in behandeling.

In de bijlage een overzicht van alle projecten waarover advies werd uitgebracht, waarbij per advies

is vermeld:
a. het doel van de proef
b. de duur van de proef
c. de periode waarvoor toestemming wordt verleend
d. het advies
e. de eventuele voorwaarden in grote lijnen

Een nadere specificatie van het proefdiergebruik naar gebruikte diersoorten, aantallen en mate van
ongerief is weergegeven in de registratie Proefdieren en Dierproeven van de Universiteit

Utrecht/UMC.

De tijd tussen de aanvraag en het uitbrengen van advies varieerde van 14 dagen tot 6 weken. De
adviezen werden schriftelijk aan de projectleider, de onderzoeker en de vergunninghouder gemeld.

Externe contacten
De DEC heeft dit jaar extra aandacht besteed aan het verbeteren van de externe communicatie.
Daartoe is een homepage (www.dec.uu.nl) opgezet met o.a. algemene informatie over de DEC, zoals
het vergaderschema, de werkwijze van de DEC en de rol van de proefdierdeskundige. Via deze site
kunnen ook de DEC-formulieren en toelichtingen op deze formulieren worden gedownload.

DEC-leden, proefdierdeskundige en de ambtelijk secretaris hebben in 2002 aan de volgende
activiteiten deelgenomen:
- Symposium Het doden van Dieren. Maatschappelijke en ethische aspecten. 18 juni 2002.

Utrecht.
- Fourth world congress on alternatives and animai use in the life sciences. August 11-15, 2002.

New Orleans Louisiana
Het mede-opstellen van een officiële Opinion m.b.t, het gebruik van primaten in de
experimentele geneeskunde binnen de EU (DG-Sanco) - The use of primates in bio-medical
research,

- Het mede-opstellen van een plan van aanpak voor het NVDEC-bestuur t.b.v. de discussie rond
de open(baar)heid van de DEC's.
De NV-DEC vergaderingen en nascholingsactiviteiten.

Specifieke aandachtsgebieden
De commissie besteedde in het verslagjaar aandacht aan een aantal specifieke aandachts-

Gebieden:

- Proefdiergebruik in het kader van onderwijs waarbij de commissie regelmatig vee! aandacht hooft
besteed aan de afweging van het belang van het onderwijsdoel in het kader van do opleiding lol
dierenarts in relatie tot het ongerief van de dieren.
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De DEC wordt regelmatig geconfronteerd mol onderzoeksprotocollen die zich richten op weizijns-
en gezondheidsproblemen gerelateerd aim de manier van omgaan met dieren in de intensieve
veehouderij. Naar aanleiding van dezo projecten heeft de DEC een gesprek gehad met de
Faculteit, De Faculteit heeft kenbaar gemafflk) dal zij kiest voor een structurele benadering van het
probleem om op de lange termijn do basis van het systeem te veranderen en dus het welzijn van
de dieren te verbeteren.
Onderzoek met als secundair doel hol verbeteren van de vleesproductie in de intensieve
veehouderij zonder aandacht voor hal verbeteren van de leefomstandigheden.
Welzijnsonderzoek gepaard gaand met «iiiöliy ongerief voor de dieren.
Wetenschappelijke toetsing van projecten, M«t het onderzoeksbestuur is afgesproken dat mocht
de DEC, ondanks een zorgvuldige beoordeling van een onderzoeksaanvraag door de coördinator
van de desbetreffende onderzoekslijn, twijfelen aan de wetenschappelijke kwaliteitvan een
bepaalde aanvraag dan kan de DEC etsn söconcl opinion vragen aan een lid van de VCW.
Gentherapieonderzoek,
Houding van de Faculteit m.b.l. do ullvoerlng van onderzoek niet ingekaderd in
onderzoeksprogramma's. Dit koml weinig voor. Onderzoeksstages vormen wellicht een
uitzondering, omdat het accent daarbij vfuiik ligt op het leeraspect.
Over algemene zaken wordt ullgobieid conloct. onderhouden met de NVDEC. Hierbij valt te
denken aan punten van algernoöiï bolanQ zoals openheid en openbaarheid.



Onderwijs/kl. com.

Onderwijs

Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Kleine commissie
i

s
e

i*3sine commissie
f.

t
*•

• «ri= ~xr~ nssia

DEC-nummer
DEC 01 11. 01 06
DEC 0203.01 03

DEC 001 1.0203
DEC 001 1.0203
DEC 0101 .0209

DEC 0108.0206
DEC 01 08.0207
DEC 01 08.0208
DEC 01 09.0206
DEC 011 0.0203
DEC 01 10.0204
DEC 0203.0202
DEC 0204.0206
DEC 0205.0206
DEC 021 2.0202

DEC 0106.0303
DEC 0106.0303
DEC 0106.0304
DEC 01 06.0304
DEC 01 06.0307
DEC 01 06.0307
DEC 0204.0303
DEC 0204.0303
DEC 0204.0303
DEC 0204.0303

DEC 0105.0407
DEC 0105.0407
DEC 0105.0407
DEC 0105.0407
l DEC 01 06.0409
IDEC 01 06.0409

-JBS* samssse IDEC 0107.0414
"•"«nu 33-mssse- SOtC 0201 .0405
i «s-» =3T-3£ss SDEC 0201 .0405

|D€C 0201 .0405
fOEC 0203.0406

Advies
positief
positief

positief
pos.r.g
positief

positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief

positief
pos.r.g.
positief
positief
Voorw. Pos.ad\f

aangehouden
aangehouden
voorl. Pos. adv
positief

aangehouden
positief
positief
aangehouden
positief
positief
positief
positief
positief
positief
aangehouden

Doel
22
37

37
37
37

29
29
29
37
29
37
33
37
29
37

37
37
36
36
37
37
30
30
30
30

37
37
37
29
13
13
37
29
37
37
37

Duur van de proef
Ot 2007
ot aug. 2004

2 maanden
2 maanden
ot maart 2003

eind december 2002
eind december 2002
eind december 2002
tot 1 augustus 2004
tot juni 2003
tot 13-11-2003
4 maanden
2 maanden
3 maanden
tot 01-04-2003

eind 2004
eind 2004
1 maand
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend

doorlopend

1 week
1 week
eind 2005

tot 1 maart 2005
tot 1 maart 2005
1 maand
doorlopend
7 maanden
7 maanden
6 maanden

Geldigheid
1-4-2003
1-9-2003

1-4-2003

1-9-2003

1-9-2003
1-9-2003
1-9-2003
1-3-2003
1-8-2003

13-11-2003
1-4-2003
1-5-2003
1-6-2003
1-2-2004

1-9-2003
n.v.t.
n.v.t.

1-9-2003
15-10-2002
1-11-20031

1-9-2003

1-4-2003
1-9-2003

1-8-2003
1-2-2003
1-5-2003
1-2-2003
1-2-2003
1-4-2003

Bespreking
19-3-2002
20-8-2002

19-3-2002
16-4-2002
20-8-2002

20-8-2002
20-8-2002
20-8-2002
19-2-2002
2-7-2002

17-9-2002
19-3-2002
16-4-2002
21-5-2002

17-12-2002

20-8-2002
15-10-2002

augustus
6-9-2002
6-9-2002

15-10-2002
16-4-2002
2-7-2002

KCjul
20-8-2002

28-2-2002

20-8-2002
20-8-2002
2-7-2002

17-12-2002

15-1-2002
15-1-2002
19-3-2002
19-3-2002

Eventuele voorwaarden/opmerkingen

Belieft wijziging

Waarom geen kooivert'jtting mogelijk?

Waarom dieren apart gehuisvest?

Krappe meerderheid voor wegens secondair doel: verbeteren vleesproductie

in de Intensieve veehouderij zonder aandacht voor verbeteringen leefomstandigheden

Prcefdierdeskundige waarschuwen als 'm vlvo onderwijs start

.v. m. ontheffingen contact opnemen met proefdierdeskundige

Advies geldig van 13-11-2002 tot 13-11-2003

>J3dere onderbouwing belang onderzoek gewenst

Volgend laar: of aw Inspanningverplichltng. 1$ voldaan l.v.rr. vinden alternatief

Toelichting akkoord

In afwachting van PV toestemming gebruik 1 surplus rat

Waarom kunnen er dll jaar meer monsters worden verwerkt? Blijkt typefout

Binnen maand onderbouw aantalten en gebruiksloepasslng

Toelichting akkoord

Humane eindpunt, verklaring hoeveelheid dieren

Onvoldoende loetichiing

Voorlopig positief advies voor beperkt aantaf dieren in afwachting van aug. vergad.

Toelichting akkoord

Vraagstelling, rot injecties. In hoeverre stressverschijnselen

Betreft gebruik surpfcisoieren vorig experiment

In afwachting van vervolg experiment aangehouden

Akkoord met pilol, wet terugrapportage Inclusief pathologische resullalen

Wijziging protocol, aantal dieren gehandhaafd.

Uitnodiging voor gesprek, onduidelijk onderzoeksplan e.d.



Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs

Kleine commissie

Kleine csfisassfe
Onóensis
Ondeswss.

J

j
|

Kieine commissie

Onderwijs

Kleine commissie

DEC 0203.0406
DEC 0203.0406
DEC 0206.0401
DEC 0208.0405
DEC 0208.0406
DEC 0208.0407
DEC 0208.0408
DEC 0208.0409
DEC 0209.0413

GEEN NUMMER
DEC 0102.0518 !
DEC 0102.0518 '
DEC G1Q3.85-(8
DEC 01£3 Z-'S,
DEC C10Ï05Ü6
J€C C2;ZCö^s
3= C Z2Z2 CSO«
O5C. ZiCiCSjS
C£3 CJ£.L.;S;c
^£C C-X^óCc
DSC 7 :̂c es?;
rsc ;.i€3 ostï
z-tc ;;CE is:;
3>EC C.2G3 CoC-i
~£C C2C3.CS03
OSC 02G5.G5Ö3
DEC 0205.0503
DEC 0205.0509
DEC 0205.0509
DEC 0205.0510
DEC 0205.0510
DEC 0208.0501
DEC 0208.0501
DEC 0209.0506
DEC 0209.0508
DEC 021 1.0501

GEEN NUMMER
DEC 01 05.0606
DEC 01 05.0608
DEC 01 06.061 7

aangehouden
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positie'

rssgsüe?
COSJSs' -
OC^ySSê*1

-XS£?

sc& -a
3sr"38hew»-
scasel
ssnoeriajiHS-
:=CS&e?

IGSÖS

ücsfce*
3ano=fX=«ce-
acs£es
tos rg
posiüef
positief
positief
pos. r.g.
aangehouden
positief
aangehouden
positief
positief
positief
positief

geen
positief
positief
positief

37
37
37
29
29
29
29
29
37 1

22
12

25
29
37
35
36
35
35
3£

38
29
29
£7
23
12
12
36
36
12
12
37
37
13
10
29

geen
36
37
37

6 maanden
6 maanden
4 maanden
eind aug 2003
eind aug 2003
eind aug 2003
eind aug 2003
eind aug 2003
einti februari 2005

n,v.t
2 weken
2 weiter.

'04 vy-i, 2Ci2
" raarc
• * -ssrae-i
cf Eund Secaröer 2CC2
s Tissrcsr
S-SSTKSSr

9 -S3--cer
s -«s-cgr
i — .sa-CE-
3 — ££.-c=-

Seêrsl 2002
3 maanden
1 maand
1 maand
tot eind december 2002
tot eind december 2002
3 maanden
3 maanden
4 maanden
4 maanden
januari 2003
2 maanden
doorlopend

tot 2004
eind 2007
doorlopend

1-7-2003
1-7-2003
1-9-2003
1-9-2003
1-9-2003
1-9-2003
1-9-2003

1-10-2003

n.v.t.
1-3-2003
1-8-2003

1-3-2003,

•3-J-2803Ü

}-t-2303É

i-6-2asOi
; 1-4-2S53

•-4-2003

1-6-2003
1-9-2003
1-6-2003

1-7-2003

1-11-2003
1-10-2003
1-10-2003
1-12-2003

1-2-2003
1-9-2003
1-5-2003

16-4-2002
13-6-2002
13-6-2002
20-8-2002
20-8-2002
20-8-2002
20-8-2002
20-8-2002
17-9-2002

17-9-2002
19-2-2002
2-7-2002

15-1-2002
1S-2-2002
21-5-2002
19-2-2002
1 -̂3-2002
13-2-2S02
•SS-&-2002
2t-5-2S02

19-3-2002
17-12-2002
19-3-2002
21-5-2002
21-5-2002
20-8-2002
21-5-2002
2-7-2002

21-5-2002

20-8-2002
15-10-2002
17-9-2002
17-9-2002

19-11-2002

19-3-2002
15-1-2002
20-8-2002
16-4-2002

Nog steeds niet geantwoord op vragen

Vragen beantwoord

Na gesprek positief advtes, 1 DEC-lkl minderheidsstandpunt! negatief advies

Na mondelinge toelichting positief advies

Geen toestemming voor uitvoeren dierproeven

Door roteren varkers ongerief inschatten als gering/matig

Niet benandeül, geen quorum,

Vrfaging IflS uitvoering exoertmenten in vertand met MKZ crisis

Uoevse&eie es>-£rs 'r, vaticuör̂ Eo; sanial te fesruiken hennen, waarom geen haantjes

Qaüraset saar ssg^axK irosoer sosnsri aosccsaatst. Geaacs*

?«crrTer!Ct srzef. rsscs tesscr-er!. 3»*rsS9er̂  9SS3re?c jeiöert. ]

ToeicSKKS- «• i* ̂ R»5, J**̂ :̂ >^3^ r

«sigE>is3aaÉa*EBï. f:

VrsDen. o«js -.̂ sisüa. É« £r*?, var^ oos^ef ac'.ws nog stórisg lal 0 1 -04-03

Toetchting gewenst betreffende eerder gebruik wetk ongerief?

Toelichting gegeven

Wijzigingen

Andere eulhanasiemelhode gewenst

Gebrefc aan Wormalie

Vragen beantwoord

Waarom dit onderzoek? Wat is eCG. waarom maar 80 % zekerheid uilkomst?

Toelichting akkoord

Aanvraag valt onder Wud

Wijziging protocol



Kleine commissie

Kleine commissie

KJeane eofTi—issfe

DEC 0010.061 7
DEC 0010.061 7
DEC 0201 .0607
DEC 0201 .0607
DEC 0201. 0508

positief
pos. r.g.
aangehouden
geen
OOS&£f

37
37

37
37

13

DEC 120-i 35CÏ 1S2.-ö=iew3sii S 12

1 maand

n.v.t
n.v.t.
1daq
lat eöu 2002

1-2-2003

1-2-2003

15-1-2002
19-3-2002
15-1-2002
19-2-2002
15-1-2002
16-4-2002

Terugrappartage en inspectiebezoek

Waarom vocht verzamelen?
In afwachting van eigenlijke aanvraag geen advies

BW. mogelijk mei minder fysiologisch zou!? Dan geen hoest meef?
; I€I 13>i 3SCL :ea£«sr ? lï ^K«ö20S2 S --S-20C3 2"-5-2X2l-.oe*a»s
i CKE— Î XA «tOf ccs'Se fv 3~ 3ES.SSS* j "-S-IKi "5-*-2ICC
; 3e: :£:•* :«•" î &a» s .s? nz&z, ; --5.;»:>.*a -ï-s-^c:

Ceös-wfe. Zël ZSEfc 3ËvI *ansttz.£S&f ï 3S i ;: jC-a-2jCl rs: j»*ï««,-3Siww.aaBaBr,^:™araBS)ss«ce:a*jö».
CsaSaswjs. r«E; ICU: ZcCC ,i:«s*s? ] 2B ';*•«=£ > '-*HC'̂ i *̂ "'-.̂ £l<=-̂ ««to9i£te!S .̂«sra;=r̂

ï- ï s i ^ S' &&SÏXMFSS -SSSïK^ÏSSfc K2SS9T*; -JCCtSS- r̂ Ta^afflOtatoTCiGa C3TÏ3O -SCStSür* f

'DEC C3Cc.C&w*s ~*S&$s^ ^ 27 -ïÖS^SfcCSrsi ï- -•r-ZCCÜ .3.--5--3CCZ ~sr-*s7s3iüiTisje- s™»1 asrisISE-s- 3s :̂is5S2EfesT^ i

Kleina commissie

Kleine commissie
Kleine commissie

DEC 0209.0601
DEC 0209.0607
DEC 0209.061 5
DEC 021 1.0602
DEC 021 1.0603
DEC 0211 .0604
DEC 021 1.0605
DEC 021 1.0606
DEC 021 1.0606
DEC 0212.0601
DEC 021 2.0603

DEC 001 1.0701
DEC 0012.0710
DEC 0101. 0706
DEC 0101 .0706
DEC 0101. 0706
DEC 01 01. 0706
DEC 0201 .0703
DEC 0201 .0704
DEC 0203.0707
DEC 0205.0701
DEC 0205.0702
DEC 0205.0702
DEC 0207.0706
DEC 0207.0707
OEC 0207.0707
DEC 0207.0707
DEC 0208.0704

scsSef t 3r H sar f '-S-ISÜ Ï-9-2CCC
positief
positief
Positief
aangehouden
aangehouden
aangehouden
aangehouden
voorw.positief
positief
positief

positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
pos.r.g
positief

37

29

37

37

37

37

37

37
36

37

36
37
37

37

37

37

37

37

37
13
36

36
12

36
37
37

29

tot feöniar; 20S3 •-*<>2;O1 •~-ï-2:XI_
1 jaar
1 maand
4 maanden
4 maanden
3 maanden
1 maand
1 maand
3 maanden
1 maand

doorlopend
tot 1 december 2003
tot 2004
tot 2004
tot 1 december 2004
eind november 2004
doorlopend
doorlopend
eind 2002
5 maanden
tot 2006
eind 2006
eind 2002
tot 2006
1dag

1dag

eind december 2002

1-5 G-2QQ3Ï 1 7-S-2GQ2 k>p -wtóts s=*- w<s nocta-.-'s ssas?
1-12-2003

1-2-2003
1-2-2004
1-2-2004

1-3-2003
1-8-2003
1-2-2003
1-5-2003
1-8-2003

1-10-2003
1-2-2003
1-2-2003
1-4-2003
1-6-2003
1-6-2003
1-9-2003
1-8-2003
1-8-2003

1-11-2003
1-11-2003
1-9-2003

19-11-2002
19-11-2002
19-11-2002
19-11-2002
19-11-2002
17-12-2002
17-12-2002
17-12-2002

19-2-2002
2-7-2002

15-1-2002
16-4-2002
2-7-2002

17-9-2002
15-1-2002
15-1-2002
19-3-2002
21-5-2002
21-5-2002
20-8-2002
2-7-2002
2-7-2002

15-10-2002
19-11-2002
20-8-2002

n afwachting van pilol 021 1 .0502-01
n afwachting van pilot 021 1.0602-01
n afwachting van pilol 021 1.0B02-01
Uitnodiging voor gesprek
VOOF 1 februari uitgebreide toelichting oponderbouwlng onderzoek

Nadere onderbouwing belang onderzoek. Ongerief niet goed Ingeschat

Na schriftelijke ronde, posllief advies.

Verzoek om lerugrappodage

Graag contact met voorzitlet voor bezoek

Ongerief als malie, aanwezigheid Sludenltd bl| Ingreep
Op welke plaats wordt bloed getapt?

Ongerief en huisvesting niet correct weergegeven. Welke aneslhellca?
Toelichting op, zie hierboven.



Kleine commissie

DEC 0208.0711
DEC 0208.0712
DEC 0209.0702
DEC 0209.0705
DEC 0209.070S j

DEC 0103.031 6
DEC01Q3.081S
DECOIO^.O&OI
DEC O-iQi.&Sj".
DEC oio* 58C-
DEC 0' C<i :*:'
DECG'C*i r-505
DEC Cl jilêOE
3EC;*:iï 3ï"
3e c -•:<= :ê"~
itEw ;*:« ;s~:
Zëc ;• :~ 3dd
DiEC I" ~ 7SOI
I€C ". ' Z~ 3SC*
rsr : • :«. -s: -

positief 12
aangehouden 36
positief 12
positief 37
Dosüief 10

i

TOKÖSi 1 S

ï>=*t«; ^ s
scaaef ' S
3os&s£ :c
3» - S- 3c
xsm S
icssef 3£
scstef ïë
3»aef ï~
-na -~ ;~
aaeBse i~
-aSSSM! JK

ccs«C«- jS

?raa»ngr ;-ï

7SSÏS I'i

eind december 2002
eind 2004
2 maanden
eind 2005
dec-02

isS 1 cases 2003
tc.'1 SKAerrser2QQ2
se '5 rcï̂ -̂ >er 2002
I*^^-
£-Ke*sr
.uiÜXs

^E îC-i

or i:*:-*
'ar -Jsa-isr r;cï:
«WSSCXiiS- I.X2
'ö ' -cv»r-8<8r 3Sg£
33 .̂ fl-

tS 1C«̂

Ka-JCBTC

SQOTSS-S

1-9-2003

1-10-2003
1-10-2003

1-10-2003

1-5-2003

1-2-2003

1-8-2003

1 -10-2003

•S-10-2Q03.

*>-t2-2005.

'*4*2ÏSS3

1-5-2CS3

Ï-3-2CO3

; s^ï-22€ï3

»3:«sS

' Ï̂ SSüï?

; "f-5'S-SSEi

• Ï-&SÏSÏ

20-8-2002
20-8-2002
17-9-2002
17-9-2002
17-9-2002

16-4-2002
15-1-2002
2-7-2002

17-9-2002
15-10-2002
19-11-2002
19-3-20G2
20-3-2002
55-2-2002
?.8-3:-2SQ2

? "5 -̂3322
' •••>g^ .̂ ~iV*ï~y~-

*:.' '.-•̂ "̂ "-i.h.'l̂ ït.

é 2-?-iSGÊ
i *6-'sa-2SS^
i- 2-?-a3i£

Proefdierbestand wel representatief? Geen model voor de mens.

Graag In hel vervolg voor projectbeschrijving zorg dragen

Bloed via efke route, met welke hoeveelheid en met welke frequentie

Hoeveel en via welke route bloed?

Toetehöns akkoord

Over hst' jaar gesprek over voortgang met projectleider

'ttfeoeipgeo

Tae*=H»f jesana MET «̂ «Ses. uüdrstfns
.

C=s53=' ,-« ̂ «öas^saBitïa^ is =CT# &=9« uja. wgsnsf

>:«s=: ;sSfaSE-aB5:,=»3sr,scris?;ffiï, saiijsaeSSarassiarfî

&X .̂MM.̂ n.K9l»»a:.%Ht:

-ï>2üSS

;

Kleine commissie

Kleine commissie

~€C -" ;e,'5E.:

2ËC;^-D6'-6Sö5
CEC Cl 08.0805
D EC0 108.0805
DEC 01 08.0805

DEC 01 08.0809
DEC 01 10.0801
DEC 01 10.0805
DEC 01 10.0805
DEC 01 10.0805
DEC 01 10.0805
DEC 01 11. 0805
DEC 01 11. 0807
DEC 01 11. 0807
DEC 0202.0802
DEC 0202.0802

-7CSSB?'

jWsSief
positief
positief
pos.r.g.

positief
positief
positief
positief
pos.r.g.
p_ositief
positief
positief
pos.r.g.
positief
pos.r.g.

3-

35
35

36

36

37

37
36

36
36 1

36

37
37

37

8
8

^sa?

tot 2004
tot 2004
tot 2004
tot 2004

tot 1 mei 2003
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
tot 1 januari 2003
tot 1 januari 2003
tot 2003
tot 2003

t-n-20G3

1-6-2003
1-8-2003

1-10-2003
1-10-2003

1-6-2003
1-11-2003
1-2-2003

1-10-2003
1-10-2003
1-12-2003
1-2-2003
1-5-2003

1-3-2003

•s5-rO-2Qö2v
i

21-5-2002
2-7-2002

17-9-2002
19-11-2002

21-5-2002
15-10-2002
15-1-2002
17-9-2002

15-10-2002
19-11-2002
15-1-2002
16-4-2002
2-7-2002

19-2-2002
19-3-2002

-«agraacwas. «r, se Bezen o! *. saai* raoasi is seóJeken {boer aan in v«re}.

rruizenmodei inderdaad minder belastend dan rallenmodei?

Waarom wordt experiment twee maal herhaald?

Meer aandacht welzijnsbelang als doel proef

Betreft toelichting op eerder gestelde vraag, wordt geadviseerd contact op Ie nemen

met stalislicus

Positief advies verlengd: geen extra dieren noodzakelijk

Terugrapporlage en Inspectiebezoek

Hoelang duurt de periode waarin bl) de kalveren Moed wordt afgenomen

Toelichting akkoord

Alternatieven voor voeden van teken?

Toelichting gewenst criteria humaan eindpunt



DEC 0202.0803
DEC 0202.0806
DEC 0202.0807
DEC 0204.0801
DEC 0204.0801
DEC 0204.0S01

positief
positief
positief
positief
positief
oosiitef

DEC 0204.0904 jwsssfef

8
36
37
8
8
e
36

tot 1 februari 2004
tot 1 januari 2006
tot 2003
tot 1 februari 2004
februari 2004
1-2-2004
tol juS 2002

1-3-2003
1-3-2003
1-3-2003
1-5-2003

1-11-2003
1-12-2003
1-5-2003

.DEC 0205,0605 cosSSef i 35 isot oktobw 2003 1-5-2003

19-2-2002
19-2-2002
28-2-2002
16-4-2002

15-10-2002
10-12-2002
16-4-2002
21-5-2002

Woeden alle katten geinocuteerd?

Wijziging, geen nieuwe dieren noodzakelijk

Armere euirianassemettiode {tsoHuraan i.p.v. Co2 kooi)

0€C 0205.0805 jposSfef i 37 ïnaZ&si \! 15-10-20021
Q£C 0205.0608 | positief t 36 Hot 2003 1-6-2003J 21-5-2002

JDEC 0207.0S03 ioosSef 1 3S j tot 1 maart 2004 1-8-2003! 2-7-2002
i DEC 0207.0604 loosiüef 8

Kleine commissie

DEC 0207.0805
DEC 0208.0810
DEC 0209.081 1
DEC 0210.0801
DEC 021 0.0803

DEC 0210.0804

DEC diversen

DEC 01 02.0909
DEC 01 02.0909
DEC 01 11. 0901
DEC 001 1.0910
DEC 0011.0910
DEC 001 1.0910
DEC 001 1.0910
DEC 0203.0905
DEC 0203.0905
DEC 0210.0905

DEC 0203.1001

DEC 0010.1 121
DEC 0112.1108
DEC 0112.1106
DEC 0202.1 101
DEC 0203.1 108
DEC 0205.1 104

DOsJtief
positief
positief
positief
positief

positief

pos.r.g.

positief
pos.r.g.
positief
positief
aangehouden
aangehouden
positief
positief
pos.r.g.
positief

positief

pos. r.g,
pos. r.g.
positief
positief
positief

37
37
37
8
37

37

37

37
37
37
36
36
36
36
37
37
37

37

37
37
37
37
37
37

tot 1 maart 2003 1-S-20C3i 2-7-2002
tot 1 december 2002
tot 01-OS-03
tol februari 2003
eind 2004
4 jaar

1 ,5 jaar

n.v.t.

tot eind 2002
tot eind 2002
tot 2004
tot 2006
tot 2006
tot 2006
tot 2006
tot 2004
tot 2004
tot 2004

tot eind 2002

n.v.l.
n.v.t.
3 maanden
1 maand
4 maanden
2 maanden

1-3-2003 2-7-2002
1-9-2003! 20-3-2002

1-10-2003
1-11-2033
1-11-2003

1-11-2003

n.v.t.

1-3-2003

1-11-2003
1-3-2003

1-9-2003
1-4-2003

1-11-2003

1-4-2003

1-3-2003
1-4-2003
1-6-2003

17-9-2002
15-10-2002
15-10-2002

15-10-2002

19-11-2002

19-2-2002
21-5-2002

15-10-2002
28-2-2002
21-5-2002
2-7-2002

20-8-2002
19-3-2002
21-5-2002

15-10-2002

19-3-2002

16-4-2002
15-1-2002
19-2-2002
19-2-2002
19-3-2002
21-5-2002

Twee kolommen in deel C abusievelijk venvissetd

Anesihesie dus gering/matig ongerief, lachgas achterwege. Ison uraan gebruik

Via welke route wordt bloed afgenomen?

Terugrapportage om ie bezien of dit ideale model is gebleken (beier dan !n vilro),

muizenmodel Inderdaad minder betastend dan rattenmodel?

Terugrapporiage om te bezien of dit Ideale model is gebleken (beter dan in vitro).

voortaan meer aandacht voor InvuEen formulier

Tevreden mei toelichting, lerugrapportage volgt.

Toelichting humane eindpunt

Toeïchting gegeven

Ontheffing aanvragen

Vragen en aanvullingen gewenst

Nog onvoldoende geantwoord op OEC 00070

Verwarmde matjes niet over hele vloer leggen, ka jzemogelijkheld laten

Overlevingsduur ievercelcultures? Welke bepalingen worden uitgevoerd?

Toelichting gegeven

verzoek om uitgebreidere Infor over onderzoeksprogramma ais geheel

Na toelichting oer «-mail positief advies

Alternatief voor elheranesthesie, overleg met proefdierdeskundige gebeurd



DEC 0207.1 101

DEC 0209.1 110

DEC 0209.1 110

DEC 0209,1 112

DEC 0209.1 112

DEC 0209.1114

positief

positief

pos.r.g.

positief

pos-r.g.
positief

DEC 0210.11 02 J£>osiüef
DEC 0210.1 102 !«>s.r.c.

37

37

37

37

37
37
37
37

2 maanden

2 maanden

2 maanden

2 maanden

2 maanden

2 maanden

2 maanden
2 maanden

1 ! 1

DEC 01 121302
DECO20.-S12O-S

1 DEC 0201 -Ï2Ö-!
1DSC -02? "̂: 352

l ^
ïDcs^.g. l 37 ïïxv.t.
•:=5csa&ŝ  ï 3~ ïïc£ 2OS3
f-='CS.r,c i S? t-SK2£CS
Kasrcefl»i>3El3 f S~ -'2i«32.

1-8-2003

1-10-2003

1-10-2003

1-10-2003

1-10-2003

1-10-2003
1-11-2003
1-1 1-2003

1-2-2003

2-7-2002

17-9-2002

oktober 2002

17-9-2002

15-10-2002

17-9-2002
15-10-2002
19-11-2002

19-2-2002
15-1-2002
19-2-2002

1 15-1-2002
sDSC £2S^~2Q£ teoBBW ï 3~ tsoca. '• 1S-2-2002

oeveel bloed wordt er afgenomen?

er keer twee buïsjes bloed ̂  antwoord akkoord

Wat gebeurt er mei resultaten van deze sludia?

Graag copie manuscript van te verschijnen artikel

en DEC-tiö iwsfelt aan belang onderzoek

Power analyse MOOI niet? Ongerief verkeerd ingeschat
Reaclta op zie hierboven.

uktrvooitfng voor Besprek

utmodî üig voor gesprek

l-^^?" r-->-'-- -•;•>-;-'• '"--jr̂ Stgis? ï" ~~ '^333' -' V-Ï2-2CC33 19-1 "l-2OO2i3*ïr*ftaarïvija!fva edelen, minder betastende modellen ondeczo*k«n en hierover
i ' i •'. l i l 'tSXXXfX-V.

'• •;: '•'••• .:-• ^ •• •

Kleine ocy-«~^sé ss= "̂ jsra r̂̂ ggji.-

1 gEgrggSg
:-fSnsife''' ~ - rssrtf̂ r i T-Ï-3BS3' »vCa;sssï!̂ -ffl3»«ra*=ï̂ a r̂-̂ ;LS2te ,̂ra=9 ,̂'.a-raFjaïr

aasifeSS5^£: - ?-^rtfg- i '•t—é •*^^~fc^-agK^^ -z-gz^r 7^^. i

t - - - .- , ^ . ;: •-. :'iüg»s'.-52F::Sï!;esKr«i'-.'Scat1̂ - ̂ ^EaFESEiflsa- ̂ str̂ ^HMŝ ,. s=*i' -crxasrivasMwïi ?


