
JAARVERSLAG

2007

DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE

UNIVERSITEIT LEIDEN



Inleiding

De Dierexperimentencommissie (UDEC) toetst de onderzoeksplannen van de i
•m^^^^^^^^ l̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ l̂ waarbij sprake is van het gebruik van proefdieren.

Algemeen

De UDEC is op 5 maart 1999 erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De UDEC is organisatorisch ondergebracht bij Divisie 5 van het LUMC.

De UDEC heeft tot taak:

Het adviseren aan de vergunninghouder omtrent de ethische toelaatbaarheid van voorgenomen
dierproeven. Dit betreft de onderwerpen genoemd in Artikelen 2 (tweede en derde lid), 9,10, 10b, 11,
12 en 13 van de Wet, in het bijzonder het afwegen van het ongerief van de proefdieren in relatie tot het
wetenschappelijk en maatschappelijk belang, dat met de voorgestelde proef wordt beoogd. Deze
beoordeling wordt gedaan aan de hand van een onderzoeksplan, dat tevoren wetenschappelijk moet zijn
goedgekeurd.

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de vergunninghouder over ontwikkelingen op het gebied
van dierproevenbeleid en over vragen aangaande dierexperimenteel onderzoek.
De UDEC fungeert daarbij tevens als klankbord voor onderzoekers en andere direct betrokkenen ten
aanzien van de ethiek van dierproeven.

Het zorg dragen voor het bewaren van vertrouwelijkheid betreffende hetgeen door de UDEC behandeld
wordt.

Het formuleren van criteria met betrekking tot het gebruik van proefdieren.

Het stimuleren van toepassing van de 3 V's: Vermindering, Verfijning en Vervanging van dierproeven.

Werkwijze van de UDEC:

De onderzoeksplannen worden bij de secretaris van de UDEC ingediend. Reglementair is vastgelegd dat op
basis van het ongerief en dieraantallen de secretaris bepaalt of het onderzoeksplan plenair in de vergadering
besproken wordt of dat het onderzoeksplan door de leden van de Kleine Commissie wordt voorzien van een
preadvies. Tijdens de plenaire vergadering zal de voorzitter vragen of de andere DEC-leden instemmen met
de preadviezen van de Kleine Commissie. Indien een DEC-lid het niet met één van de preadviezen eens is,
zal/zullen de betreffende aanvraag/aanvragen alsnog in de plenaire vergadering worden besproken en
geadviseerd. De overige preadviezen zullen worden overgenomen als adviezen van de DEC. Aanvragen die
niet in aanmerking voor een preadvies komen worden plenair besproken in de reguliere vergadering.
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Samenstelling van de Commissie

De Commissie telde in het verslagjaar 9 leden. De Commissie was als volgt samengesteld:

voorzitter
Lid 1
Lid 2
Lid 3
Lid 4
Lid 5
Lid 6
Lid 7
Lid 8

Arbeidsverhouding ja/nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee

Deskundig op het gebied van
Dierproeven
Ethische toetsing
Proefdieren en hun bescherming
Alternatieven voor dierproeven
Alternatieven voor dierproeven
Dierproeven
Proefdieren en hun bescherming
Dierproeven
Ethische toetsing

Betrokken bij dierproeven
ja
nee
ja
nee
ia
nee
ja
ja
Nee

Samenstelling Kleine Commissie
voorzitter
proefdierdeskundige (adviseur)
1 of meerdere leden

Aantal vergaderingen

De Commissie vergaderde in 2007 11 keer plenair, de Kleine Commissie kwam 7 keer bijeen.

Overzicht onderzoeksplannen

Er werden 39 aanvragen voor dierproeven behandeld. 5 aanvragen werden in eerste instantie vanwege
onduidelijkheden in opzet of motivatie aangehouden en teruggestuurd naar de onderzoekers. Onderzoekers
werden gevraagd een schriftelijke dan wel mondelinge toelichting op hun aanvraag te geven of
aanpassingen te maken in de aanvraag. Eén aanvraag werd niet in behandeling genomen. De onderzoeker
werd gevraagd eerst een A9 aan te trekken die belast wordt met de dagelijkse leiding van het experiment.

Er zijn geen onderwerpen behandeld die extra aandacht nodig hadden.

Een overzicht van de getoetste onderzoeksplannen is als bijlage bij dit jaarverslag opgenomen. Na afgeven
van een positief advies heeft de UDEC geen inzicht in of en wanneer de dierproef uitgevoerd wordt. Na het
uitvoeren van de dierproef komen de actuele gegevens in de Registratie Dierproeven (Zo Doende). Derhalve
komen de aantallen van dit jaarverslag niet overeen met de aantallen gepubliceerd in Zo Doende.

De mate van ongerief genoemd per onderzoeksplan (bijlage) is het maximale ongerief wat de dieren kunnen
ondergaan.
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Signalering, reflectie en evaluatie

De DEC neemt bij haar afwegingen de ethische en proefdierkundige criteria aangaande dierproeven in acht
en gaat expliciet na of de mogelijkheid van alternatieve methoden is onderzocht. Daarnaast dienen de door
de VHI uitgegeven richtlijnen en "Codes of Practice" als uitgangspunt bij de toetsing.

Hieronder een voorbeeld van een gevolgde procedure:

Bij deze aanvraag is het doel onderzoek naar het effect van verstoring van de bijnierhormoon-productie op
de vorming van atherosclerotische plaques en de bijdrage van de macrofagen in de bijnierschors in de
cholesterolopname. Het ongerief wat de dieren ondergaan is door de onderzoeker ingeschat als
matig/ernstig. Het aangevraagde aantal dieren bedraagt 816.

Hoewel de onderzoeker aangeeft dat er uit het voorgelegd onderzoeksplan mogelijke klinische toepassingen
voortvloeien heeft de Commissie bedenkingen bij de toepasbaarheid daarvan en schat zij in dat het hier in
eerste instantie om een fundamenteel wetenschappelijke vraag gaat en niet om een klinische toepassing. Zij
acht het ongerief in combinatie met de aantallen dieren te hoog voor de, op dit moment aan de orde zijnde,
puur wetenschappelijke vraagstelling.

De onderzoeker is gevraagd of hij, mede gezien het hoge ongerief en de hoge aantallen dieren, kan
aangeven hoe zijn inschatting is dat de resultaten uit dit onderzoeksplan of hierop volgende in te dienen
protocollen zullen leiden tot een klinische toepassing waarbij selectief de cholesterolopname van
macrofagen in de bijnier beïnvloedt kan worden zonder overige bijwerkingen op de bijnier of andere
organen?

De onderzoeker antwoordde hierop dat hij hier nog geen uitspraak over kan doen en de huidige aanvraag
bedoelt is om eventuele mogelijke toepassingen te inventariseren en het huidig onderzoeksplan er op gericht
is meer fundamentele kennis hieromtrent te verkrijgen. De aanvrager realiseert zich dat voor een eerste
inventariserende studie er beter een selectie gemaakt kan worden in de in eerste instantie voorgestelde
verschillende muismodellen. Het onderzoeksplan is herschreven op de genoemde punten en de
dieraantallen zijn gereduceerd tot 442.

De Commissie brengt hierover een positief advies uit onder de voorwaarde dat na afloop van het experiment
een rapportage volgt van de gevonden resultaten, aantallen gebruikte dieren en conclusies over eventuele
toepassingen naar aanleiding van gevonden resultaten.
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Bijlage – Overzicht onderzoeksplannen

Universiteit Leiden

Onderzoek t.b.v. de toepassing in de mens met betrekking tot de ontwikkeling van geneesmiddelen (03)

Nummer  ozp Diersoort Aantal Ongerief Advies Voorwaarden
07048 Hamster 12 Matig Positief Groep 1 mag alleen uitgevoerd 

worden indien er in groep 2 door de 
doelgerichte ribavirine-liposomen
een effect is waargenomen op het 
gewicht en/of hematocriet.

07056 Hamster 12 Gering Positief -
07094 Muizen 52 Gering/matig Positief -
07170 Ratten 54 Matig Positief -

Onderzoek t.b.v. de toepassing in de mens met betrekking tot de ontwikkeling van medische hulpmiddelen of 
toepassingen (05)

Nummer  ozp Diersoort Aantal Ongerief Advies Voorwaarden
07002 Muizen 224 Gering/matig Positief -
07010 Ratten 180 Matig Positief -
07016 Muizen 396 Matig Positief -

Onderzoek t.b.v. de toepassing in de mens met betrekking tot andere ijkingen  (07)

Nummer  ozp Diersoort Aantal Ongerief Advies Voorwaarden
07065 Muizen 52 Gering Positief -
07113 Muizen 300 Gering/matig Positief -

Het verschaffen of ontwikkelen van kennis van het menselijke of dierlijke lichaam of van handvaardigheid in het verrichten 
van ingrepen daarop (29)

Nummer  ozp Diersoort Aantal Ongerief Advies Voorwaarden
07201 Muizen 100 Gering Positief Voor deze dierproef mogen alleen 

surplus dieren gebruikt worden.

Een antwoord te verkrijgen op een wetenschappelijke vraag met betrekking tot hart- en vaatziekten bij de mens (31)

Nummer  ozp Diersoort Aantal Ongerief Advies Voorwaarden
07003 Muizen 487 Matig/ernstig Positief De dieren dienen na de bestraling 

het voer in de vorm van een “papje” 
aangeboden te krijgen.

07078 Muizen 100 Gering/matig Positief -
07103 Muizen 1148 Matig Positief -
07120 Muizen 288 Matig Positief -
07209 Muizen 442 Matig/ernstig Positief Na afloop van het experiment dient 

er een rapportage aan de DEC 
plaats te vinden.

Een antwoord te verkrijgen op een wetenschappelijke vraag met betrekking tot geestesziekten of ziekten van het 
zenuwstelsel bij de mens (32)

Nummer  ozp Diersoort Aantal Ongerief Advies Voorwaarden
07066 Muizen 60 Matig Positief -
07092 Ratten 164 Matig/ernstig Positief -
07106 Muizen 48 Matig/ernstig Positief De dieren dienen bij een 

gewichtsafname van > 15% 
geëuthanaseerd te worden.

HeuleR
Getypte tekst
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07135 Hamsters 28 Ernstig Positief -
07166 Ratten 156 Matig Positief -
07185 Muizen 72 Gering Positief -
07199 Muizen 6 Gering Positief Voor deze dierproef mogen alleen 

surplus dieren gebruikt worden.
07210 Muizen 16 Matig/ernstig Positief -

Een antwoord te verkrijgen op een wetenschappelijke vraag met betrekking tot andere ziekten bij de mens (33)

Nummer  ozp Diersoort Aantal Ongerief Advies Voorwaarden
07032 Muizen en

ratten
601 Gering/matig Positief Indien mogelijk dienen surplus

dieren gebruikt te worden.
07206 Muizen 124 Matig Positief -

Een antwoord te verkrijgen op een andere wetenschappelijke vraag (37)

Nummer  ozp Diersoort Aantal Ongerief Advies Voorwaarden
07009 Vissen 387 Gering/matig Positief -
07019 Vissen 220 Gering/matig Positief -
07036 Vissen 204 Gering/matig Positief -
07068 Ratten 20 Matig/ernstig Positief -
07124 Vleermuizen 12 Gering Positief -
07125 Vissen 180 Ernstig Positief -
07142 Ratten 20 Matig/ernstig Positief De dieren dienen dagelijks 

geobserveerd te worden.
07169 Zebravinken 27 Gering Positief -
07190 Zebravinken 7 Gering/matig Positief -

Hogeschool Leiden

Het verschaffen of ontwikkelen van kennis van het menselijke of dierlijke lichaam of van handvaardigheid in het verrichten 
van ingrepen daarop (29)

Nummer  ozp Diersoort Aantal Ongerief Advies Voorwaarden
07028 Muizen 38 Gering Positief Voor deze dierproef mogen alleen 

surplus dieren gebruikt worden.
07154 Muizen 62 Gering Positief Voor deze dierproef mogen alleen 

surplus dieren gebruikt worden.
07155 Muizen 247 Gering Positief Voor deze dierproef mogen alleen 

surplus dieren gebruikt worden.

Pharming

Onderzoek t.b.v. de toepassing in de mens met betrekking tot de productie, controle of ijking van geneesmiddelen (04)

Nummer  ozp Diersoort Aantal Ongerief Advies Voorwaarden
07097 Konijnen 24 Matig Positief -

Technische Universiteit Twente

Onderzoek t.b.v. de toepassing in de mens met betrekking tot de ontwikkeling van medische hulpmiddelen of 
toepassingen (05)

Nummer  ozp Diersoort Aantal Ongerief Advies Voorwaarden
07091 Ratten 68 Matig Positief -



Bijlage - Format onderzoeksplan Universiteit Leiden

1. Titel

2. Verantwoordelijkheden
Onderzoeker (belast met de dagelijkse leiding):
Begeleider:
Wie verzorgt de dieren?
Wie voert de handelingen met de dieren uit?

3. Aanvraag

3a. Nieuwe aanvraag?:

3b. Vergunning(en) biotechnologische handelingen:

4. Doel van de aanvraag

4a. Primaire doel

4b. Doel onderzoeksprogramma

4c. Wetenschappelijke achtergrond

5. Belang van de aanvraag

5a. Medisch belang

5b. Maatschappelijk belang

5c. Wetenschappelijk belang

6a. Proefopzet

6b. Motivatie diersoort

6c. Berekening aantal dieren

6d. Aantal benodigde dieren:

7a. Ongerief

7b. Anesthesie

8a. Bestemming van de dieren na de proef

8b. Herkomst dieren:

8c. Hergebruik dieren:

8d. Locatie huisvesting:

8e. Locatie behandeling:

9a. Vervanging



9b. Vermindering

9c. Verfijning - Pijn bestrijding

9d. Verfijning - Humane eindpunten

10. Wetenschappelijke beoordeling

11. Registratie
Bijzonderheid dier:

Code diersoort:
Herkomst dieren:

Doel van de proef:
Belang van de proef:

Wettelijke bepalingen:
Toxicologisch onderzoek:

Bijzondere technieken:
Anesthesie:

Pijnbestrijding:
Mate van ongerief:

Toestand dier na de proef:

Geplande einddatum proef:
Ingevuld door:

Datering:




