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De DEC-RuG 
 
Samenstelling. Aan het begin van 2000 trad Ing.  terug als DEC-lid. Zijn 
plaats werd ingenomen door Dr. . Hierdoor bestond de DEC-RuG 
gedurende 2000 uit de volgende personen, met de in de wet op de dierproeven 
genoemde deskundigheden en hun werkafdeling: 

 voorzitter bescherming proefdieren extern 
 vice-voorz. dierproeven Psychiatrie 

 secretaris dierproeven Thoraxchirurgie 
 lid dierproeven Gedragsbiologie 

 lid alternatieven Farmacokinetiek 
 lid alternatieven extern 

 lid bescherming proefdieren CDL 
 lid dierproeven Gedragsbiologie 

 lid bescherming proefdieren Klin. Farmacologie 
 lid ethische toetsing Wetensch.&Samenl. 
 lid ethische toetsing extern 

 lid dierproeven Mol. Farmacologie 
 adviseur  proefdierdeskundige  

 
Vergunninghouders. De DEC-RuG is bevoegd proefdieronderzoek te beoordelen 
voor de RuG samen met het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en voor 
enkele andere vergunninghouders, te weten Cordis Europa NV, Institute for Pig 
Genetics BV, IQ Corporation en het Van Hall Instituut. Voor deze 
vergunninghouders samen werden in totaal 15 aanvragen beoordeeld. 
 
Activiteiten DEC-RuG 
 
Vergaderingen.  
De DEC-RuG kwam in 2000 11 keer bijeen, d.w.z. eens per maand behalve in 
augustus. De KLEINE-DEC, waarin de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris zitting 
hebben met de 'artikel 14 functionaris' als adviseur, kwam in 2000 19 keer bijeen.  
 
Projecten en adviezen.  
In 2000 werden er 443 projectaanvragen door de DEC-RuG beoordeeld. De DEC-
RuG adviseerde positief over 396 projecten. Over 10 projecten werd negatief 
geadviseerd, meestal om procedurele redenen. Over 9 projecten werd geen 
oordeel gegeven, omdat geen DEC-advies nodig was of doordat de aanvrager niet 
op vragen van de DEC reageerde. 
Wel werden er bij acceptatie van 40 projecten aanpassingen aangebracht in de 
proefopzet. Bij 48 projecten werden voorwaarden gesteld aan de uitvoering. 
Opgemerkt moet worden dat de aanpassingen vaak een specificering waren van 
onduidelijkheden in het onderzoeksprotocol.  
Aanvragen van 64 projecten werden in eerste instantie positief beoordeeld voor 
een beperkte periode onder de voorwaarde dat binnen een termijn van 4 weken 
bevredigend antwoord werd gegeven op gestelde vragen. 
Over 33 projecten vroeg de DEC het oordeel van de biologische veiligheidsfunctio-
naris. 
Voor elke projectaanvraag, ingedeeld per vergunninghouder, wordt in de bijlage 
nadere informatie gegeven. 
 
Groningen, 17 maart 2001. 




