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l.Inleiding
ID-lelystad B.V. (Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid) maakt onderdeel uit van de Animal Sciences
Group van Wageningen University Research Centre (WUR).
Het onderzoek in Lelystad richt zich op landbouwhuisdieren en in toenemende mate op gezelschapsdieren
en biomedisch onderzoek en wel op de volgende gebieden:
• Diergezondheid
• Humane gezondheid
• genetica en reproductie
• dierenwelzijn
• diervoeding
• kwaliteit en voedselveiligheid
1.1 Vergunninghouders waaraan advies werd uitgebracht
De DEC van ID-Lelystad treedt op ten behoeve van :

•

Alle dierproeven van bovenstaande organisaties worden getoetst in de dierexperimentencommissie van ASG
ID-lelystad.
De andere vergunninghouders waaraan advies wordt uitgebracht
Het merendeel van de proeven heeft i.v.m. de aard van het op deze instituten verrichte onderzoek geen of
gering ongerief. De proefdierdeskundige van ID-Lelystad B.V. treedt ook op als proefdierdeskundige van
onderstaande organisaties.

•

De contactpersoon bij.stuurt ruim voor de DEC vergadering de proefplannen in. Deze worden eerst
door de Art. 14 functionaris en/of de secretaris van de DEC gescreend en zonodig ingebracht in de
plenaire vergadering van de DEC. In het algemeen betreft het voedingsproeven met gering ongerief,
hoewel er een verschuiving lijkt op te treden naar voedingsgerelateerde infectieproeven en canulaties,
die een hoger ongerief tot gevolg hebben.

•

•
•

Het_heeft o.a. tot wettelijke taak de milieubezwaarlijkheid van afvalwater, dat door diverse
industrieën geloosd wordt, te onderzoeken of te controleren. Vanaf 2002 is overgegaan om de
milieubezwaarlijkheid aan te tonen met behulp van watervlooien en werden geen proeven meer met
vissen gedaan voor toxiciteitsonderzoek.
is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het
gebied van visstand- en waterbeheer. De focus ligt op de vis en de omgeving van de vis in alle soorten
binnenwateren van Nederland. Het ongerief bestaat meestal uit het inplanteren van zenders.
Dit is een dochterbedrijf van
gericht op
onderzoeks- en analyse-activiteiten in de totale productieketen van voedingsmiddelen
is het
proefbedrijf van
waar de dierproeven ten behoeve van de onderzoeksactiviteiten worden
verricht.
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•

Is producent van diervoeders, waarvan het voedingsonderzoek in Nederland wordt
uitgevoerd binnen de
Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van speciale
additieven, het optimaliseren van het eindproduct en de regulering van de voerinname.

1.2. Plaats van de DEC binnen de instelling en taakstelling
De DEC is ingesteld door de vergunninghouder en heeft tot taak aan die vergunninghouder te adviseren
over de ethische toelaatbaarheid (maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie, uitvoering van de 3
V's) van voorgenomen dierproeven C.q. dierexperimenten. Het gevraagd of ongevraagd advies geven aan
de vergunninghouder over ontwikkelingen op het gebied van het dierproevenbeleid en over vragen
aangaande dierexperimenteel onderzoek behoren tot de taak van de DEC.
De DEC fungeert tevens als klankbord voor onderzoekers en andere direct betrokkenen ten aanzien van de
ethiek van dierproeven.
De Wet op de Dierproeven (Wod) geeft aan dat een proef moet worden getoetst door een erkende DEC,
maar geeft niet aan welke DEC. De vergunninghouder ID-Lelystad stelt, dat elke proef die binnen de eigen
faciliteiten wordt uitgevoerd ook bij de DEC van het ID-Lelystad dient te worden gemeld. Indien het proefplan
van een externe opdrachtgever al elders door een DEC is getoetst, dan wordt dit proefplan besproken.
De DEC is erkend door Min v. VWS dd. 11 augustus 1997 onder nr. GZBjWB 974700.
2. Werkwijze DEC
De omvang van het instituut en de veelheid en diversiteit van onderzoeksrichtingen wordt weerspiegeld in
een groot aantal proefplannen dat ter beoordeling wordt aangeboden.
Het afwegen van het ongerief door de proefdieren te ondergaan, in relatie tot het wetenschappelijk en
maatschappelijk belang dat met de voorgestelde proef wordt beoogd, wordt gedaan op het niveau van een
proefp/an. De DEC is van mening dat toetsing op projectniveau onuitvoerbaar is, omdat vaak gedetailleerde
informatie ontbreekt. Dit in tegenstelling tot de Commissie van Advies voor Dierproeven en de NVDEC die
van mening zijn dat toetsen op projectniveau wel degelijk mogelijk is.
ID-lelystad en CIDC maken gebruik van DRS, een elektronische aanvraagprocedure voor het uitvoeren van
dierproeven, analoog aan het programma binnen Wageningen Universiteit. Binnen dit programma worden
een aantal autorisatieniveaus gehanteerd waardoor alleen een erkend Artikel 9 functionaris een proef kan
aanmelden bij de DEC. Pas als de secretaris van de DEC of de Proefdierdeskundige elektronisch een door
de DEC goedgekeurd proefplan ook administratief heeft goedgekeurd mag een dierproef van start gaan.
Een punt van aandacht binnen DRS is nog de borging dat de wetenschappelijke toetsing heeft
plaatsgevonden.
Om de toetsing door de DEC optimaal (o.a. geen herhalingen van eerder beoordeelde procedures) te laten
verlopen hanteert de DEC ID-lelystad de volgende procedure. Door de Art. 14 functionaris wordt, samen
met de secretaris van de DEC, een selectie gemaakt van proefplannen, die ter beoordeling aan de DEC
worden voorgelegd. Hierbij worden zes categorieën onderscheiden:
experimenten met een gering (1) tot gering/matig ongerief (2);
Herhalingen van experimenten, die eerder door de DEC van een positief advies zijn voorzien (bijv.
voedingsproef met varianten van stof)
3.
Experimenten, die worden verricht volgens een standaard proefopzet (bijv. vaccinproeven en
wettelijke taken)
4.
Overige experimenten of experimenten uit de eerste drie categorieën, die naar het oordeel van de
proefdierdeskundige en de secretaris nader moeten worden getoetst;
5.
Experimenten met ongerief matig (3) of hoger;
6.
Experimenten inzake het besluit Biotechnologie bij dieren
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