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Algemeen

Sinds 1988 kent de Universiteit van Amsterdam (UvA) en hetAcademis ch Medisch Centrum een
Dierexperimenten Commissie (DEC).

De functie van de DEC is primair gericht op een ethische toetsing van dierproeven. Dit houdt in: een
ethische afweging van de mate van ongerief van elk proefdier tegen het wetenschappelijk en maat-
schappelijk belang en h aaibaarheid van het voorgenomen onderzoek. Een belangrijk onderdeel van
de ethische toetsing is ook dat wordt nagegaan of de 3 V's (vermindering, verfijning, vervanging) zo
goed mogelijk worden nagestreefd.
Inschatting van het wet enschappelijk belang van d e d oelstelling van de dierproef behoort i n eerste
instantie niet tot de taken van de DEC. Desalniettemin is een indruk hiervan noodzakelijk om tot een
goede afweging te kunnen komen. Daarom dienen dierproeven, die ter toetsi ng worden voorgelegd
aan de DEC, van tevoren op hu n wetenschappelijke waarde te zijn getoetst. Ook binnen de DEC is
daartoe spec ifieke w etenschappelijke e n statistische deskundi gheid aanw ezig ter t oetsing. Op het
AMC/ UvA w ordt de wetenschappelijke k waliteit v an het onderzoek gew aarborgd dooreen
handtekening van d e gr oepsleider of Principal Investigator (PI). Als de P l oo k de i ndiener is t ekent
een vakgr oepsleider of v oorzitter van het o nderzoeksinstituut. Dez e ha ndtekening op het
aanmeldingsformulier moet vóór de DEC vergadering op het secretariaat aanwezig zijn. Conform de
regelgeving binnen het AMC en de UVA wordt er uitsluitend dierexperimenteel onderzoek uitgevoerd
als er een p ositiefa dvies i s g egeven door de D EC. De a anmeldingsformulieren v an alle
onderzoeksgroepen binnen het A MC, de UVA , het Koninklijk l nstituut voor de Tropen (KIT) en
MacroZyme bv. worden door de DEC beoordeeld.

Sinds 1 jan uari 199 7 is door d e i ntegratie van de Faculteit Gene eskunde met h et A MC oo k de
toenmalige DEC van de Faculteit Geneeskunde veranderd in een DEC voor zowel het AMC als de
UvA.

DE PROCEDURE
Een aanmeldingsformulier vooreen voorgenomen dierproef wordt bij de p roefdierdeskundige (ex art.
14 WOD) ingeleverd. De proefdierdeskundige bespreekt de aanvraag met de onderzoeker en geeft
waar n odig ad vies. Alleen doo r d e proefdi erdeskundige geto etste aa nmeldingen word en in d e
vergaderingen van de DEC besproken.
Op ba sis van het ad vies van d e DEC wordt e en off iciële brief aan de verantwoordelijke a rt 9
functionaris opgesteld die door de ver gunninghouder, de DEC secretaris en de Proefdierdeskundige
wordt ondertekend. De maximale looptijd die de D EC aan een positief advies geeft is 4 jaar. Als een
dierproef na 4 jaar nog niet is afgerond moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

DE KLEINE COMMISSIE
De Kleine Commissie, bestaande uit minimaal twee leden van de DEC en met advies terzijde gestaan
door de p roefdierdeskundige, vergadert of reagee rt per e-m ail indien voorgenomen onderzoek op
korte termijn uitgevoerd moet worden. Dit vergad eren gebeurde i n 2007 op verzoek, per e-mail (15
keer) en alleen wanneer het aantoonbaar spoedeisende uitbreidingen/protocollen betrof. De Kleine
Commissie verleent schriftelijk een voorlopig advies tot de eerstvolgende DEC vergadering, of stelt de
onderzoeker zodanige vragen dat de voltallige DEC sneller een positief advies kan geven. Daardoor
kan voorkomen worden dat protocollen meerdere malen in de DEC besproken moeten worden. De
leden van de Kleine Commissie kunnen zich onbeargumenteerd onthouden van een advies en een
protocol doorverwijzen na ar d e ve rgadering va n de DEC. Dierexperimenten die gepaard gaan met
meer dan matig onge rief en/of onderzoek dat primaten betreft worden uitsluitend door de voltallige
Commissie besproken en beoordeeld.
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FREQUENTIE VAN VERGADEREN
In het verslagjaar is de voltallige commissie 11 keer bij elkaar gekomen. De DEC vergadert in principe
elke derde donderdag van de maand.
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SAMENSTELLING VAN DE DEC

In 2007 was de commissie als volgt samengesteld:

NAAM FUNCTIE DESKUNDIGHEID

Voorzitter Deskundig op het gebied van
ethische toetsing.

Niet in arbeidsverhouding met
de vergunninghouder.

Mw. Drs.l Secretaris
Vice Voorzitter

Deskundig op het gebied van
ethische toetsing.

Niet in arbeidsverhouding met
de vergunninghouder.

Lid Deskundig op het gebied van
dierproeven

Lid Deskundig op het gebied van
proefdieren en hun bescher-
ming.

Niet in arbeidsverhouding met
de vergunninghouder.

Mw. dr. l Gedeeld Lid Deskundig op het gebied van
dierproeven.

M w. l Lid Deskundig op het gebied van
proefdieren en hun
bescherming

Dr. Ir.l Lid Deskundig op het gebied van
alternatieven

Drs.|

Vanaf juni 2006

Lid Deskundig op het gebied van
proefdieren en hun
bescherming

Niet in arbeidsverhouding met
de vergunninghouder.

Gedeeld lid namens de UvA Deskundig op het gebied van
dierproeven

Adviseur en ambtelijk
secretaris

Art. 14 functionaris
Geen DEC-lid, geen
stemrecht

Mw. Dr. l Adviseur Artikel 14 functionaris
Geen DEC-lid, geen
stemrecht

Jaarverslag 2007 DEC AMC/UVA



BEOORDELING DIEREXPERIMENTEN

Totaal in 2007

AMC
Onderzoeksplannen: 150
Deelprojecten: 67
uitbreidingen en aanvullingen : 13
Aantal nog in behandeling : 7

UvA
Onderzoeksplannen: 14

Visual Sonics
Onderzoeksplannen: 1

Er werd drie maal een onderzoeker uitgenodigd in de vergadering om zijn/haar aanmeldingsformulier
toe te lichten of hun onderzoekslijn en de vorderingen toe te lichten?.

Adviezen:

AMC
Positief advies :112
Afgehandeld via Kl.cie/proefdierdeskundige : 99
Positief advies met voorwaarden : 5
Aangehouden/teruggetrokken : 18
Gedeeltelijk positief : 3

Totaal: 237

UVA
Positief advies : 5
Afgehandeld via Kl.cie/proefdierdeskundige : 8
Positief advies met voorwaarden : 1

Visual Sonics
Positief advies : 1

REFERENTIEPROTOCOLLEN
Er wordt i n toenemende m ate gebrui k gemaakt van refe rentieprotocollen en bijbehorende
deelprojecten v oor sterk gestandaardiseerde experimenten. Dit w erkt sterk tijdsb esparend voor de
onderzoeker en de DEC en zorgt voor een veel beter begrip van de onderzoekslijn door de DEC dan
aparte aanmeldingen zouden geven .

Dit verslagjaar werden de volgende aantallen behandeld:
67 deelprojecten van het AMC (zie boven)

MAXIMALE ZITTINGSTERMIJN
In 2001 i s va stgesteld om een m aximale zittingstermijn van D EC-leden van 4 ja ar, met de
mogelijkheid van eenmalige herbenoeming van max. 4jaa r, in te stellen. Hiermee verplicht de DEC
zich om de invu Hing van de deskundigheid van een aftredend DEC lid eens kritisch tegen het lichtte
houden e n eventueel (in overleg met de vergun ninghouder) op zoek te gaa n naar ni euwe leden.
Bovendien kan een lid een dergelijke termijndatum aangrijpen om te heroverwegen of hij/zij zich nog
langer beschikbaar wil stellen bijvoorbeeld ivm. de emotionele zwaarte van het commissiewerk danwei
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wegens gewenning aan bepaalde protocollen met ernstig ongerief ("ontstaan van een gevestigde DEC
subcultuur") die kritisch oordelen in de weg gaan staan.

MAXIMALE "HOUDBAARHEID" VAN PROTOCOLLEN
Protocollen moeten in verband met h et voortschrijdend inzicht in het onderzoeksveld binnen 1 ja ar
starten. Anders moet het protocol opnieuw worden ingediend bij de ODP-leider en de DEC.

Bezoek Raad van Bestuur
Op 20 de cember heeft de Raad van Bestuur van hetAMCde vergadering bijgewoond. Er is o.a.
gesproken over de e valuatie WOD en overhel verkrijgen van vergunningen voor het mak en van
genetisch gemodificeerde dieren.
Ook kwam de wenselijkheid van een eigen website naar voren.

NVDEC VERGADERINGEN

Amsterdam, 8 juli 2008

Akkoord secretaris DEC

i de NV_
Mw.dr.f

Gezie

door Mw. drs.l

n door vergunninghouder

Mw. drs. l Prof.dr.|
Namens deze: dr.|
Directeur Concernstaf Patiëntenzorg

Bijlage:
Lijst met aanmeldingen, doel en aantallen
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