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JAARVERSLAG DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE 2008

INLEIDING
De inhoud van de aanvragen bevat vertrouwelijke bedrijfsgegevens (of fabricagegegevens) als bedoeld in
Artikel 10 lid l.c van de Wet Openbaarheid van bestuur.

ALGEMEEN GEDEELTE
| is ingesteld door vergunninghouders van de volgende instellingen:

De taakstelling is vastgelegd in artikel 3 van het reglement
De DEC heeft tot taak:

3.1 Het adviseren aan de vergunninghouders omtrent de toelaatbaarheid van voorgenomen dierproeven.
Dit betreft de onderwerpen genoemd in Artikelen 2 (tweede en derde lid), 9, 10, lOb, 11,12 en 13 van de Wet
op de dierproeven. In het bijzonder het afwegen van het ongerief van de proefdieren in relatie tot het
wetenschappelijk en maatschappelijk belang dat met de voorgestelde dierproef wordt beoogd. Deze beoordeling
wordt gedaan aan de hand van een onderzoeksplan dat tevoren wetenschappelijk moet zijn goedgekeurd.
3.2 Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de vergunninghouders over ontwikkelingen op het gebied

van dierproeven beleid en over vragen aangaande dierexperimenteel onderzoek.
De DEC fungeert daarbij tevens als klankbord voor onderzoekers en andere direct betrokkenen.

3.3 Het zorgdragen voor het bewaren van vertrouwelijkheid betreffende hetgeen door de DEC behandeld
wordt.

3.4 Het formuleren van criteria met betrekking tot het gebruik van proefdieren en de ethische toetsing van
onderzoeksplannen.

3.5 Het stimuleren van toepassing van de 3 V's: Vermindering Verfijning en Vervanging van dierproeven.
3.6 De vergunninghouders van advies te dienen indien in het kader van een dierproef tevens

biotechnologische handelingen bij dieren worden verricht. De DEC gaat na of voor de te verrichten
biotechnologische handelingen door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op grond
van artikel 66 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren een vergunning is verleend en
controleert of de voorgenomen handeling valt binnen hetgeen in deze vergunning is bepaald.

is voorzitter. Aanvragen aan de kleine commissie worden aan alle leden gestuurd.
De commissie is bij besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend op 16 april
1998.

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE
Volledige commissie
Naam discipline

ethicus
alternatieven/dierproeven

proefdieren/dierproeven

proefdieren/dierproeven

proefdi eren/dierproeven

proefdieren/dierproeven

arbeidsverhoudingbetrokken bij
dierproeven

geen neen

geen

geen

geen

ja

ja

neen

neen*

Beide proefdierdeskundigen zijn zowel lid als adviseur, met dien verstande | lid is



voor l
** Beiden zijn niet betrokken bij de dierproeven

Kleine Commissie
De onderwerpen, die in aanmerking komen om in de kleine commissie behandeld te worden, worden aan alle
commissieleden gestuurd en om advies gevraagd.

l voorzitter
; ethicus

; deskundige, dierproeven, alternatieven
|; secretaris

De verantwoordelijke proefdierdeskundige wordt toegevoegd als adviseur.
De kleine commissie heeft niet vergaderd in 2008.

Aantal vergaderingen
Er werd in 2008 twee keer vergaderd.

OVERZICHT VAN DIERPROEVEN WAAROVER ADVIES IS UITGEBRACHT.

De aanvragen van het^^I zijn in verschillende doelen onder te brengen:
Het hoofddoel is het ontwikkelen BHÜI^IHHHMIHH^IIen va^ dientengevolge onder 03 en
05. Zeker gezien de fundamentele basis van het onderzoek zou men een gedeelte van de aanvragen ook onder
33 of 34 kunnen laten vallen. Er zijn in 2008 geen nieuwe aanmeldingen door||H|[ ingediend.

Voor de aan vragen ̂ m^j |̂ geldt, dat het hoofddoel van het onderzoek is de toepassing in de mens met
betrekking tot de ontwikkeling van geneesmiddelen (03) en het beantwoorden van een wetenschappelijk vraag
m.b.t. kanker bij mensen (30)

Nummer
onderzoeksplan

Diersoort Aantal Ongerief Advies Eventuele
voorwaarden

muis

muis

muis

muis

18-02 muis

16 extra muizen

16

60

35

285

PROBLEMEN/KNELPUNTEN

Geen

positief

positief

positief

positief

positief

Tussentijdse
rapportage
Inventarisatie
ongerief
Na voorgestelde
aanvullingen
geen

geen


