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INLEIDING

De Dierexperimentencoimnissie (DEC) TNO toetst de onderzoeksplannen van TNO waarbij sprake is
van het gebruik van proefdieren, De instituten die structureel van haar diensten gebruik maken zijn TNO
Voeding (Zeist, Delft), TNO Prins Maurits Laboratorium (Rijswijk) en TNO Preventie en Gezondheid
(Leiden). Voor andere TNO instituten is de dienstverlening incidenteel.

ALGEMEEN

De DEC telde in het verslagjaar 6 leden in de periode januari tot augustus; vanaf augustus was de DEC
weer voltallig met 7 leden.
De volgende deskundigheden waren bij de leden aanwezig: dierproeven', alternatieven voor
dierproeven2, proefdieren en hun bescherming3, en ethische toetsing4. Er kunnen meerdere van deze
deskundigheden in één persoon verenigd zijn. Deze zijn telkens numeriek vermeld. De commissie was
aan het begin van de verslagperiode als volgt samengesteld:

l'-2 (TNO),

_^____ l participeerde als adviseur en secretaris.
Halverwege het jaar veatrok de voorzittetfIHHHI &eze we|-d 'n Jur>i opgevolgd dooj
flHHHB'^MHBAls intern lid werd met ingang van augustus^
benoemd.
Met ingang van oktober aanvaardde (
Universiteit. Haar werkzaamheden in de DEC werden overgenomen doorj

proefdierdeskundige en adviseur) en doorflHHB^^BC*'8 ambtelijk secretaris)/

WERKZAAMHEDEN

De commissie vergaderde 12 keer plenair. De bijeenkomsten werden gehouden in Zeist. Daarnaast werd,
voorzover nodig, via een spoedprocedure advies uitgebracht na schriftelijk raadplegen van de leden. Dit
betrof 16 onderzoeksplannen.

DE TOETSING VAN ONDERZOEKSPLANNEN

Een overzicht van de getoetste onderzoeksplannen, met het totale aantal, de gevolgde procedure, alsmede
de uitgebrachte adviezen en het toepassingsgebied van de onderzoeksplannen gaat is als bijlage bij dit
jaarverslag opgenomen.
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Aan het eind van de verslagperiode waren 3 onderzoeksplannen nog in behandeling. In een aantal
gevallen heeft de commissie bovendien op haar verzoek kennis genomen van een evaluatie van het
onderzoek zoals uitgevoerd.
Ook werd zij enkele keren geconsulteerd over wijzigingen in onderzoeksplannen of voor de toetsing van
onderdelen van onderzoeksplannen, die werden herhaald omdat in eerdere instantie het beoogde resultaat
niet werd verkregen.

EXTERNE KONTAKTEN

ttMlIHHMHHIBhccft de nascholingsdag voor DEC-leden, georganiseerd door de NV-DEC,
op 13 juni bijgewoond.

|de ledenvergadering van de NV-DEC op 24 oktober bijgewoond.

SIGNALERING

Voorzitter en secretaris voerden periodiek overleg met de vergunninghouder, waarbij de gang van zaken
werd geëvalueerd.
Speciale aandachtspunten die de DEC TNO signaleert zijn de implementatie van alternatieven en
openheid/openbaarheid over dierproeven en de werkzaamheden van de DEC.
Wat het eerste punt betreft constateert de DEC dat TNO Voeding veel dierexperimenteel onderzoek
uitvoert volgens wettelijke bepalingen. Voor een deel van dit onderzoek zijn inmiddels alternatieven
ontwikkeld, maar zelfs als van deze alternatieve methoden een validatie is uitgevoerd, kunnen zij nog niet
in alle gevallen aangewend worden, omdat de eisenstellende regelgeving nog uitgaat van het
dierexperimenteel onderzoek.
De DEC wordt geacht onder andere toe te zien op de 3 V's (vermindering, verfijning, vervanging), maar
ziet zich op dit punt beperkt doordat de regelgeving niet vroegtijdig aangepast wordt aan de
mogelijkheden die alternatieven bieden.
In verschillende geledingen die zich bezig houden met proefdieren en dierproeven wordt gediscussieerd
over de open(baar)heid die DEC's moeten of willen betrachten. Er is een juridische uitspraak dat DEC's
geen bestuursorganen zijn en daardoor niet onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
Openbaarheid wordt verworpen vanwege het feil dat geheimhouding van informatie omtrent
opdrachtgevers en de inhoud van hun onderzoeksprogramma's een fundamenteel gegeven is. De DEC
onderkent desalniettemin dat er behoefte bestaat aan meer informatie over dierproeven in het algemeen
en over werkwijze en gevolgde procedures bij de DEC's. DEC TNO heeft hiervoor aandacht gevraagd bij
de vergunninghouder.
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DEC TNO: BIJLAGE BW JAARVERSLAG 2001
OVERZICHT VAN GETOETSTE ONDERZOEKSPLANNEN

Totaal aantal onderzoeksplannen (verslagperiode Januari t/m december): 245

Gevolgde procedure;
- plenair in vergadering 116
- spoed/schriftelijke raadpleging van de leden 16
- herbal ing van onderzoeksplan 113
- afronding advies in tweede instantie na ontvangst van door de commissie 20

gevraagde extra informatie of argumentatie van de onderzoeker, plenair dan wel
in spoedbehanding

Advies of liet resultaat van de toetsing:
- unaniem positief advies 242
- niet-unaniem positief advies O
- waarvan advies onder vermelding van opmerkingen of onder voorwaarden 66
- negatief advies O
- onderzoeksplan teruggetrokken 4
- advies nog in behandeling 3
- de geldigheidsduur van het advies:

als aangegeven door onderzoeker, nooit langer dan 4 jaar, meest korter dan l jaar
herhaling alleen zo aangemerkt indien aangemeld binnen twee jaar na verstrekking
van het advies dat daaraan ten grondslag ligt,

Doel/toepassingsgebied:
Onderzoek m. b. f. de mens:
1I - ontwikkeling van sera vaccins/ biologische producten 5
02 - productie/ controle/ ijking sera vaccins/ biologische producten l
03 - ontwikkeling van geneesmiddelen 32
04 • productie/ controle/ ijking geneesmiddelen 4
05 - ontwikkeling van medische hulpmiddelen/toepassingen 5
06 • productie/ controle/ ijking medische hulpmiddelen/ toepassingen 12
07 - andere ijkingen 5
Onderzoek m. b, f. het dier:
08 - ontwikkeling sera vaccins/ biologische producten 2
] O - ontwikkeling geneesmiddelen 3
Onderzoek m.b.t.:
15 - agrarische sector 12
16 - industrie 73
17-huishouden 6
19 - voedingsmiddelen voor menselijke consumptie 17
22 - stoffen schadelijk voor het milieu 8
23 - ander 2
Wetenschappelijke vraag m. b. t.:
31 - hart» en vaatziekten bij mensen 29
32 - geestesziekten/zenuwziekten bij mensen l
33 - andere ziekten bij mensen 11
37 - andere wetenschappelijke vraag l S
00 - doel op basis van vervolg aanvraag 2
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