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DIERPROEVEN 

VERANTWOORD 

Het gebruik van proefdieren schept een ethisch 

dilemma dat iedereen aangaat. Er wordt altijd 

gestreefd naar verbetering van de gezondheid 

van de mens, niet alleen door het ontwikkelen 

van steeds betere behandelmethoden, maar 

ook door verbetering van diagnostiek en door 

het beter voorkomen van ziekten. Dierproeven 

waren onmisbaar voor de medische vooruitgang 

in het verleden en zijn dat nog steeds in de 

toekomst die we kunnen overzien. Daarom is er 

strenge wetgeving die het onderzoek mogelijk 

maakt, maar alleen onder strikte voorwaarden. 

Het ethische probleem raakt iedereen, we voelen 

ons betrokken bij lief en leed van mens en dier 

en streven naar gezondheid en veiligheid. 

Het dilemma ligt niet alleen bij de onderzoeks -

instellingen zoals het Erasmus MC maar 

eigenlijk bij iedereen. Het Erasmus MC is al 

lange tijd open over dierproeven. Dit boekje is 

het tweede in een reeks waarin het onderzoek, 

en vooral het gebruik van proefdieren, nader 

wordt toegelicht. We hebben er voor gekozen 

om in de loop van vijf jaar, in een serie van vijf 

boekjes, een compleet beeld te schetsen van het 

gebruik van proefdieren in het Erasmus MC. Het 

eerste boekje, met als thema's hersenonderzoek 

en onderwijs, is zeer goed ontvangen en heeft 

ook aandacht gekregen in de media. Dit jaar is 

de beurt aan immunologie en infectieziekten. 

Martje Fentener van Vlissingen, 

directeur Erasmus Dierexperimenteel Centrum 
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EVEN VOORSTELLEN: HET ERASMUS MC 

De hoofdtaak van het Erasmus MC is het bevorderen van de gezondheid 

en de kwaliteit van leven. Dat doen we op drie manieren: we behandelen 

patiënten, leiden zorgverleners op en doen wetenschappelijk onderzoek. 

Voor dat onderzoek wordt een scala aan methoden gebruikt, van sociaal 

wetenschappelijk onderzoek tot experimentele onderzoeken. 

Het Erasmus MC is het grootste universitair 

medisch centrum van Nederland en heeft 
alle medische specialismen in huis. We bieden 
topzorg, van spoedeisende hulp in het centrum 
van Rotterdam tot zeer gespecialiseerde 
zorg aan patiënten die worden doorverwezen 
vanuit andere ziekenhuizen. Het onderzoek met 
mensen vindt plaats met gezonde vrijwilligers 
en patiënten. Zo worden grote groepen jonge 
en oude Rotterdammers jarenlang gevolgd 
om meer te weten te komen over hun levens
loop en gezondheid. Onderzoek met patiënten 
kan experimenteel zijn (nieuwe behandel
methoden) of observationeel (het nader 
analyseren van ziektegegevens en materiaal 
zoals bloed of uitgenomen weefsels). Uit die 
analyses komen vraagstellingen voor 
het experimenteel onderzoek. 

Aantrekkingskracht 
Een groot deel van het onderzoek in het 
Erasmus MC is klinisch onderzoek waarbij 
patiënten en vrijwilligers zijn betrokken. 
Maar ook het experimenteel biomedisch 

onderzoek is vooraanstaand in Nederland en de 
wereld. Door deze positie hebben we een grote 
aantrekkingskracht op jonge professionals uit 
de zorg, maar ook op talentvolle onderzoekers. 

Maatschappelijke impact 
Medische vooruitgang: het is belangrijk dat de 
nieuwe medische inzichten die we krijgen uit 
het onderzoek zo snel mogelijk terecht komen 
bij de burgers of patiënten. We doen er dan ook 
alles aan om in samenwerking met anderen de 
nieuwe kennis zo snel mogelijk maatschappelijk 
beschikbaar te maken. Dat noemen we kennis
valorisatie. 

Maatschappelijke rol: het Erasmus MC staat 
midden in de samenleving en heeft de maat
schappelijke taak om de gezondheidszorg 
verder te ontwikkelen. Daarbij staan de 
hoofdtaken patiëntenzorg, onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek centraal. We 
leggen maatschappelijke verantwoording af 
over de invulling van deze hoofdtaken en zijn 
daarbij open en eerlijk, ook over dierproeven. • 
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EEN LEVEN MET MS 

Nora Holtrust kreeg 16 jaar geleden de diagnose multiple sclerose (MS). 

Ze kan inmiddels niet meer lopen en is snel vermoeid. Daarom moet ze 
haar dagen zorgvuldig plannen. Voor haar website MSweb volgt ze het 

onderzoek naar MS op de voet. 

"Ik hield ervan om met mijn honden in het bos 

te wandelen, maar soms kon ik plotseling plat 

op mijn gezicht vallen. Als ik dan achterom keek 

bleek ik over een takje te zijn gestruikeld. Of als 

ik viel met skiën kon ik ineens amper meer 
opstaan. Het leek erop of ik een slechte conditie 

had, maar achteraf waren dit de eerste signalen 

dat er iets mis was. Toen de klachten steeds 

erger werden ben ik naar de huisarts gegaan 

die me doorverwees naar een neuroloog. Deze 

kon niets bijzonders vinden en stuurde me 
weer naar huis. Zo heb ik drie jaar lopen tobben 

en had ik me er min of meer bij neergelegd dat 

er niets aan mijn situatie was te doen. Tot mijn 
zus, arts in Afrika, aan me vroeg: "Wil je dan niet 
weten wat je hebt?". Ze verwees me door naar 

een andere neuroloog en binnen een uur kwam 
het 'verlossende' woord: ik had MS. 

In eerste instantie was ik opgelucht. Ik 

kreeg erkenning van mijn klachten en 

had bewijs dat ik toch niet 'gek' was 
geworden. Eerst kon ik ook nog wel 

blijven werken maar na vijf jaar 

moest ik daar helaas mee stoppen. 

Ik kon mijn werkplek in hartje 
Amsterdam simpelweg niet meer 

bereiken en elke dag de trap op 

naar mijn werkkamer werd 

onmogelijk. Nu zit ik in een rolstoel 

en kan niet meer lopen. Ook 

vermoeidheid is een groot probleem 

waardoor ik alles wat ik op een dag wil doen 

goed moet plannen. Gelukkig heb ik een dochter 
die bij mij thuis werkt en me dus kan helpen. 

Maar er alleen op uit gaan kan ik alleen maar 

met een scootmobiel. Ik weet niet wat ik in de 

toekomst wel of niet zal kunnen, maar daar 
denk ik gewoon niet te veel over na. 

Ontmoetingspunt 
Toen ik in 1995 kreeg te horen wat er met me aan 

de hand was, kende ik verder niemand met deze 

ziekte. Daarom werd ik lid van de Multiple Sclerose 

Vereniging Nederland (MSVN) en meldde ik me aan 
als redacteur van het verenigingsblad. In die tijd 

kwam ook het internet op en was er vooral op 

Amerikaanse websites veel informatie te vinden. Er 

waren nog geen Nederlandse websites over MS en 

omdat de MSVN er nog niet klaar voor was besloot 

ik om samen met mijn dochter een eigen website 

op te zetten. 

Het doel van de website is informatievoorziening 

en lotgenotencontact. Begin 1999 ging MSweb 

de lucht in en sindsdien is het een groot succes. 

Ondertussen hebben we een redactie opgezet 
en werken we met meer dan zestig vrijwilligers 

die ervoor zorgen dat er elke dag iets nieuws 

op de site te vinden is. Vorig jaar hadden 
we zelfs meer dan een miljoen bezoeken 

en 300.000 unieke bezoekers. MSweb is 

een vraagbaak en ontmoetingspunt voor MS

patiënten in Nederland en werkt nauw samen 

met de MSVN. 



Oorzaak 

Op de website plaatsen we twee keer per week 

een nieuw onderzoek over MS. Daar zit ook 

onderzoek met dierproeven bij, bijvoorbeeld naar 

een diermodel voor MS in penseelaapjes. Voor 

veel mensen zijn dierproeven met kleine dieren 

zoals muizen nog wel aanvaardbaar, maar met 

proeven op dieren als apen hebben ze meer 

moeite. Zelf ben ik een echte dierenvriend, 

maar ik zie dat het onderzoek met dieren 

nodig is. Zonder dierproeven zouden we denk 

ik, qua medicijnen, nog in de Middeleeuwen 

leven. Maar ik vind het wel heel belangrijk 

dat er goede richtlijnen zijn voor proefdier

onderzoek. Vanaf eind jaren '90 zijn er vier 

soorten medicijnen die bij 30% van de mensen 

met MS werken. Sinds een paar jaar is er een 

nieuw middel op de markt dat voor meer mensen 

beter werkt en maar eens per maand hoeft 

worden toegediend in plaats van eens per week 

of nog vaker. Het allerbeste resultaat van het 

onderzoek zou natuurlijk zijn de oorzaak van 

MS te vinden. Maar tot die tijd is het belangrijk 

om zo goed mogelijke medicijnen te ontwikkelen. 

Door het onderzoek van de afgelopen twintig 

jaar zijn ze al een heel eind gekomen." • 

MSweb: www.msweb.nl 

MSkidsweb: www.mskidsweb.nl 

Multiple Sclerose Vereniging 

Nederland: www.msvereniging.nl 
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DIERPROEVEN DOE JE NIET GEMAKKELIJK 

Prof. Jon La man doet onderzoek naar MS op de afdeling Immunologie van 

het Erasmus MC binnen het Rotterdamse MS Centrum ErasMS. Hij onderzoekt 

hoe de ziekte tot stand komt en wil daarmee de therapie verbeteren. Door 

de ingewikkelde processen in het lichaam ontkomt hij er niet aan om met 

proefdieren te werken. 

Sinds 2005 ben ik bijzonder hoogleraar Immuun

regulatie aan het Erasmus MC. Met mijn onder
zoek wil ik beter begrijpen hoe MS tot stand 
komt. Ik wil volledig uitpluizen wat er bij de 

ziekte gebeurt: wat is de rol van geselecteerde 
genen, omgevingsfactoren en infecties, en hoe 
communiceren de immuuncellen met brein

weefsel? Als we dat weten kunnen we de 

therapie gericht verbeteren. 
Het Erasmus MC is een boeiende en stimulerende 
omgeving waar veel geavanceerde technologie 
beschikbaar is. Hier werk ik samen met zeer 
ervaren specialisten waaronder neurologen, viro
logen, genetici en moleculair biologen. Omdat 

we interdisciplinair werken zijn er ongelofelijke 
mogelijkheden. En dat is ook nodig want de 
communicatie tussen cellen en weefsels is 

razend ingewikkeld. Dat kun je niet compleet 
nabootsen in een kweekbakje, hoewel we veel 
van dergelijke experimenten doen. Voor ons 
onderzoek maken we bovendien gebruik van 
breinweefsel van de Nederlandse Hersen bank 
dat mensen na hun dood beschikbaar hebben 
gesteld aan de wetenschap. Maar dit weefsel 
biedt slechts een momentopname en dat maakt 
het lastig om de dynamiek te analyseren in de 
aanval van het immuunsysteem op het centraal 
zenuwstelsel in MS. Daarom doen we een deel 
van het onderzoek met diermodellen. 

Diepe overtuiging 
Niemand doet dierproeven voor zijn plezier, maar 

het is mijn diepe overtuiging dat snelle en grote 
voortgang in dit type onderzoek zonder dier
proeven niet mogelijk is. Terwijl we die taak wel 

hebben tegenover de gemeenschap en de 
patiënten. De biologische systemen van het 
lichaam zijn vaak te ingewikkeld om te kunnen 
nabootsen en daarom zijn diermodellen nood
zakelijk. Hierdoor hebben we onder meer concepten 
ontwikkeld waarop nieuwe kandidaat genees
middelen worden gebaseerd en zijn we meer 
te weten gekomen over de mogelijke bijdrage 
van bacteriën aan het ziektebeloop. Dankzij 
het wereldwijde onderzoek zitten er nu meer 
dan honderd nieuwe antistoffen in de pijplijn 
van de industrie die ons weer nieuwe inzichten 
gaan geven en voor nieuwe medicijnen kunnen 
gaan zorgen. Zo dachten we dertig jaar lang dat 
enkel T-cellen (een type witte bloedcellen dat 

specifiek op lichaamsvreemde stoffen reageert) 
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van MS, 
maar rijst recent het besef dat B-cellen (een ander 
type witte bloedcellen die een belangrijke rol 
spelen bij de productie van antistoffen) een hele 
grote rol spelen. Waarom weten we nog niet, 
maar in recente experimentele studies blijken 
MS-patiënten baat te hebben bij een antistof 
gericht tegen B cellen, oorspronkelijk ontwikkeld 
voor de behandeling van B-celkanker. We doen 
onderzoek om mildere modellen te maken waarbij 

we de ziekte beter kunnen nabootsen en de 
dieren er minder ongerief van hebben. Daarnaast 
krijgen we steeds betere technieken, onder 
andere beeldvorming met microscopie en MRI, 
waardoor we het ziekteproces beter kunnen 
volgen en dus minder dieren nodig hebben. 
Onderzoek met proefdieren is ook erg kostbaar 
en mede daarom worden dierproeven dus nooit 

'voor het gemak' gedaan." 







Slappe staart 
MS is hoogst waarschijnlijk een auto-immuunziekte waarbij het eigen 

immuunsysteem het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) 

aanvalt. Dat zorgt voor neurologische problemen zoals verlamming, 

vermoeidheid en oogklachten. Het ziekteverloop verschilt zeer sterk per 

patiënt, leidend tot grote onzekerheid over de toekomst en over de beste 

behandeling. De meeste mensen met MS hebben last van zogenaamde 

'schubs'. Dit zijn ziekteperioden waarin de klachten verergeren gevolgd 

door een periode van geheel of gedeeltelijk herstel. Een kleinere groep 

van MS-patiënten heeft de primair progressieve variant waarbij klachten 

voortdurend verergeren. 

De unit lmmuunregulatie van het Erasmus MC onderzoekt immunologische 

factoren tijdens het volledige beloop van de ziekte. De overkoepelende vraag 

is: waarom vallen immuuncellen het brein aan en hoe kunnen we ingrijpen 

in dat proces? Er wordt onderzocht welke celtypen van het immuunsysteem 

bij de ontstekingsreactie betrokken zijn en hoe die celtypen met elkaar 

en met het centrale zenuwstelsel communiceren. Ook worden de rol van 

infecties en de bijdrage van de eigen gezonde darm bacteriën onderzocht. 

Voor het onderzoek naar MS worden voornamelijk muizen gebruikt. 

Hun immuunsysteem wordt gedwongen tegen het eigen brein te reageren 

door een injectie van brein eiwit met een hulpstof waardoor ze symptomen 

krijgen die verwantschap met MS hebben. In de muizen is dat te zien door

dat ze een slappe staart en slappe achterpootjes krijgen. Deze periode 

duurt acht tot tien dagen. Daarna herstellen de muizen weer volledig. 

Met dit type experiment, dat ongeveer vier weken duurt, kunnen drie 

verschillende fases worden onderzocht. In de eerste fase, waarin de muizen 

nog niet ziek zijn maar specifieke immuniteit al wel is geactiveerd, kan 

worden onderzocht hoe de ziekte in een vroeg stadium kan worden voor

komen. Tijdens de tweede fase waarin de muizen ziekteverschijnselen 

hebben kunnen nieuwe therapieën worden onderzocht. Zo kunnen 

kandidaat geneesmiddelen en antistoffen worden getest die het 'gesprek' 

tussen immuuncellen en weefselcellen stilleggen en zo de verkeerde 

communicatie blokkeren. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of genees

middelen al effectief zijn in de lymfeklieren, of dat ze de lastige weefsel

barrières moeten overwinnen om in het brein te komen. In de laatste fase, 

waarin de muizen alweer herstellen, kan worden onderzocht hoe het 

immuunsysteem de eigen activiteit reguleert. Het werk met diermodellen 

wordt parallel uitgevoerd met onderzoek met patiëntengroepen. Een 

tiental jaar geleden is het Rotterdamse MS Centrum ErasMS opgericht 

waar wetenschappelijk onderzoek met patiënten wordt gecombineerd 

met hoogstaande zorg. • 





EXPERIMENTEEL IMMUNOLOGISCH ONDERZOEK BIJ 

HET ERASMUS MC: ONS AFWEERSYSTEEM AAN HET WERK 

Het afweersysteem is zeer complex, want het moet alle delen van het lichaam 

effectief beschermen tegen infecties en andere weefselschade. Dat is een 

enorme opgave, want grote aantallen individuele en mobiele cellen moeten 

dus als functionele eenheid optreden. Het afweersysteem verwerkt niet enkel 

ziekteverwekkers, maar ook veel lichaamseigen componenten, zoals bij het 

dagelijkse onderhoud van weefsels en bij weefselherstel. De reactie van het 

immuunsysteem is meestal goed op maat gesneden en helpt dus effectief 

om een ziekteverwekker te bestrijden en weefsels te onderhouden. Maar 

soms is juist de afweerreactie de belangrijkste bron van ziektesymptomen. 

In samenwerking met klinische afdelingen 

zoals Kindergeneeskunde en Neurologie is een 

deel van het onderzoek op de afdeling Immuno

logie van het Erasmus MC gericht op een betere 

diagnose of behandeling van patiënten die pro

blemen hebben met hun eigen afweersysteem. 

Dat zijn bijvoorbeeld mensen met leukemie, 

immuundeficiëntie, type I diabetes, het syndroom 

van Guillain-Barré (GBS) of multiple sclerose (MS). 

Andere afdelingen die immunologisch onderzoek 

verrichten zijn Inwendige Geneeskunde, Long

ziekten en Reumatologie. Het gaat daarbij om 

andere vormen van auto-immuunziekten en 

andere ernstige ontstekingsziekten zoals astma. 

Ook worden componenten van het immuun

systeem ingezet bij diagnostiek en therapie. 

Een voorbeeld van dat laatste zijn de slimme 

antilichamen voor therapeutische toepassing 

die ontwikkeld worden door de afdeling 

Celbiologie. In de zomer van 2011 heeft dit 

onderwerp aandacht gekregen in onder 

andere de Volkskrant. 

Daarnaast houden een aantal afdelingen zich 

bezig met infectieziekten (zie pagina 24). 

Muizen 

Voor experimenteel immunologisch onderzoek 
en onderzoek naar infectieziekten zijn in 2010 

in het Erasmus MC ruim 10.000 dieren gebruikt. 

Dit zijn voornamelijk muizen maar ook ratten 

(480), hamsters (172), fretten 

(201), apen (26 makaken) 

en vogels (96). 
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Bij immunologisch onderzoek worden veelal 

muizen als diermodel gebruikt. Dat komt omdat 

er veel over muizen bekend is, ze goed genetisch 

gemodificeerd kunnen worden en het 

zoogdieren zijn waardoor hun biologische 

systemen goed vergelijkbaar zijn met de mens. 

Daarnaast zijn muizen relatief betaalbaar, goed 

in groepen te houden en hebben ze een korte 

generatietijd. 

Hulpstof 
Auto-immuunziekten zoals reuma en MS 

kunnen bij een proefdier worden opgewekt. 

Om de rol van het immuunsysteem te 

onderzoeken, moet het dier zo veel als 
mogelijk symptomen ontwikkelen 

vergelijkbaar met die in patiënten. 

Omdat het dier van zichzelf een 

goed werkend immuunsysteem 

heeft is het tolerant voor lichaam

seigen eiwitten. Het is daardoor 

moeilijk om een gezond knaagdier 

tegen eigen weefsel te laten 

reageren. Dit wordt gedaan met 

een hulpstof bestaand uit water, 

olie en dode bacteriën met daarin 

een breineiwit. De bacteriën veroorzaken 

extra ongerief bij de muizen, maar zijn 

noodzakelijk om de tolerantie van het 

immuunsysteem te doorbreken. 

Onderzoekers zijn altijd op zoek naar methoden 

die minder ongerief veroorzaken bij de dieren, 

uit zowel ethische als wetenschappelijke 

overwegingen. De afdeling Immunologie heeft, 

in samenwerking met het BPRC (Biomedical 

Primate Research (entre) in Rijswijk, onderzoek 

gedaan met marmoset aapjes (dit zijn niet

bedreigde Zuid-Amerikaanse aapjes die met 

succes worden gefokt) naar een nieuwe methode 

om de tolerantie van het immuunsysteem te 

doorbreken. Door dit onderzoek is een nieuw 

mengsel samengesteld dat even goed werkt 

maar geen dode bacteriën bevat. Dit leidt tot 

aanzienlijk minder ongerief bij de dieren. • 
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verschillende Er zijn veel manieren voor het doen van 

wetenscharmelijl< onderzoel<. Binnen het Erasmus MG 

wordt een scala aan methoden gebruikt, van onderzoe 

binnen de bevolking tot exP.erimenteel onderzoek. 

Vernieuwing 
Wetenschappelijk onderzoek doen 
we voor medische vooruitgang. 

Bevolking 

Bevolking 
Generation R en ERGO zijn twee grote Rotterdamse 
bevolkingsstudies opgezet door het Erasmus MC. Bij deze 
studies volgen we jarenlang grote groepen gewone mensen 
om inzicht te krijgen in het verloop van hun gezondheid en 
om het optreden en de oorzaken van ziekten te analyseren. 
Aan deze en andere bevolkingsstudies doen enkele 
tienduizenden mensen mee die allemaal meehelpen de 
gezondheid van de bevolking te verbeteren. 

We zijn altijd opzoek naar nieuwe 
therapieën voor de patiënt en door 
nieuwe informatie verkregen uit 
onderzoek kunnen we bepaalde 
ziekten ook juist helpen voorkomen 
(preventie). Bekende voorbeelden 
zijn de advisering over de kans op 
erfelijke ziekten aan mensen met 
een kinderwens of inenting tegen 
besmettelijke ziekten. Verder onder
zoeken we ook welke ziekten we 
kunnen terugdringen door een 
beginnende ziekte zo snel mogelijk 
te ontdekken. 

Nieuwe therap · 

Experimentele modellen 

Vernieuwing 

Experimentele 
modellen 

Bij het experimentele onderzoek worden 
vrijwilligers en patiënten betrokken, er zijn 
hoogwaardige faciliteiten voor onderzoek in 
cellen, weefsels en andere materialen, en er 
wordt gebruik gemaakt van proefdieren. 
Dit gebeurt in samenhang met het onder
zoek bij de bevolking, de patiënt en in het 
laboratorium. 

Labanalyse 
Heel veel van de nieuwe kennis wordt verkregen 
door het toepassen van nieuwe laboratorium
technieken. Deze technieken bieden mogelijkheden 
die 10 of 20 jaar geleden nog niet bedacht waren. 
Het erfelijk materiaal van de mens is geheel in 
kaart gebracht. Maar over de werking van genen en 
de betekenis van eiwitten weten we lang niet alles. 
Niet bij de gezonde mens en zeker ook niet bij 
ziekte. De nieuwe technieken gebruiken we ook 

Labanalyse 

Patiënt 
In het Erasmus MC wordt onderzoek gedaan 
naar nieuwe methoden voor diagnostiek 
en behandeling van patiënten. Voor de 
diagnostiek gaat het om nieuwe 
laboratoriumanalyses, maar bijvoorbeeld 
ook om beeldvormende technieken zoals 
MRI. Innovatieve behandelmethoden zijn 
nieuwe operatietechnieken en implantaten, 
maar ook nieuwe geneesmiddelen (of de 
toepassing van bestaande geneesmiddelen 
voor andere aandoeningen). De ethische 
toetsingscommissie voor proeven met 
mensen behandelt jaarlijks meer aanvragen 
dan de dierexperimentencommissie. 

voor de analyse van weefselmonsters van dieren 
zodat we bij het dieronderzoek steeds meer 
informatie krijgen uit steeds minder dieren per 
project. De hoeveelheid informatie is zo groot dat 
computers onmisbaar zijn om die te analyseren. 
Wanneer we genoeg biologische informatie hebben 
kunnen we computermodellen maken die helpen 
om wetenschappelijke vragen nog scherper te 
maken voordat een experiment wordt opgezet. 



Regelmatig presenteert het Erasmus MC 

wetenschappelijk onderzoek aan het publiek, 

bijvoorbeeld in tentoonstellingen in het 

Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 

In 2009 was daar de tentoonstelling 'H5N1 - De 

evolutie van een griepvirus'te zien. Binnen deze 

tentoonstelling werd ook uitleg gegeven over 

dierproeven en waren levende muizen te zien. 

In september 2011 is de tentoonstelling 'Van Piep 

tot Stok- jong geleerd, oud gezond!' geopend. 

Deze tentoonstelling gaat over de twee grote 

bevolkingsstudies van het Erasmus MC, ERGO 

en Generation R, en laat zien dat onderzoek met 

patiënten en gezonde mensen een belangrijke 

schakel in de onderzoeksketen is. 

De tentoonstelling 'Van Piep tot Stok- jong 

geleerd, oud gezond!' is te bezichtigen tot en 

met 25 maart 2012 in het Natuurhistorisch 

Museum Rotterdam (www.hetnatuurhistorisch.nl) 

1ft 
Van Piep tot Stok
Jng geleerd, oud gezond!
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ONDERZOEK NAAR INFECTIEZIEKTEN 

IN HET ERASMUS MC 

Infectieziekten vormen van tijd tot tijd een ernstige bedreiging voor de volks

gezondheid in Nederland. In tropische gebieden en arme landen vormen ze een 

belangrijke oorzaak van acute chronische ziekten en van voortijdig overlijden. 

Daarom besteedt het Erasmus MC veel aandacht aan infectieziekten-onderzoek 

en worden laboratoria gerealiseerd waar dat op veilige wijze plaats kan vinden. 

Door een aantal oorzaken neemt 

de bedreiging van infectie

ziekten eerder toe dan af. 

Tegenwoordig zijn veel 

mensen kwetsbaarder 

omdat ze een 

afweeronderd rukkende 
behandeling krijgen, 

vanwege een auto

immuunziekte of 

omdat ze een 

transplantaat hebben. 

Daarnaast gaan veel 

chronische ziekten 

gepaard met een 

verminderde afweer. 
Ten tweede worden mensen 

steeds reislustiger {migratie, 

avontuurlijke vakanties) waardoor 

ziekten worden geïmporteerd, en tot slot 

ontstaan er steeds nieuwe varianten van ziekte

verwekkers. De afdelingen in het Erasmus MC 
die hieraan werken zijn Medische Microbiologie, 

Virologie, Maag-Darm-Leverziekten, 1 mm u no

logie, Longziekten en in samenwerkings

verbanden nog vele anderen. Er wordt 

onderzoek gedaan aan patiëntenmateriaal, 

aan de ziekteverwekkers zelf {kenmerken, 

ziekteverwekkende eigenschappen), aan 

de verbetering van diagnostiek, preventie 

(o.a. vaccins) en behandeling van patiënten 

(antibiotica, antivirale middelen, e.d.). 

Nieuwe inzichten en methoden voor diagnostiek, 
preventie en behandeling worden vaak onder

zocht met verschillende soorten proefdieren. 

Bacteriële ziekten 

Tuberculose neemt in de wereld grimmiger 

vormen aan, doordat veel mensen een slechtere 

afweer hebben {bijvoorbeeld door aids) en door

dat niet-afgemaakte behandelingen resistentie 

tegen antibiotica in de hand werken. Er is dringend 

behoefte aan nieuwe werkzame middelen. 

Voor dit onderzoek worden muizen gebruikt. 

MRSA (resistente Staphylococcen) zijn berucht 

als ziekenhuisbacterie maar er zijn aanwijzingen 

dat ook bacteriën afkomstig van dieren multi

resistent worden. Voor behandeling wordt er 

onder andere omgezien naar de mogelijkheden 

van therapeutische antilichamen {bij muizen 

en ratten). 

SARS 

Op de afdeling Virologie proberen onderzoekers 
nieuwe virussen te ontdekken en te bestrijden 

voor ze gevaarlijk kunnen worden voor de 

mens. Door zo snel mogelijk vaccins en anti

virale middelen te ontwikkelen red je levens 
en kun je zelfs een pandemie voorkomen (een 
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wereldwijde epidemie). Een goed voorbeeld 

hiervan is de dreigende SARS pandemie in 2003. 

SARS is een vorm van longontsteking en wordt 
veroorzaakt door het SARS-virus, dat voor de 

eerste uitbraak nog niet bekend was. 

Onderzoekers hadden het virus snel te pakken, 

maar dit moest nog worden bewezen. Door één 

aapexperiment werd in een week aangetoond 

om welk virus het ging en kon er een vaccin 
worden ontwikkeld. Door dit onderzoek met 

een groep van een kleine tien apen en een 

wereldwijde samenwerking is een beginnende 

pandemie gestopt. 

Wintergriepje 
Griepvirussen circuleren onder mensen en dieren 
(bijvoorbeeld vogels en varkens). Ook de griep

virussen van dieren kunnen soms overspringen 

op de mens. Het griepvirus wordt pas gevaarlijk 
voor de samenleving als het zich ook van mens 

naar mens kan verspreiden. Dan bestaat er een 
kans op een epidemie of zelfs een pandemie. 
Uiteindelijk zal zo'n virus weer afzwakken tot 

de bekende 'wintergriep' waarvoor miljoenen 

mensen in Nederland elk jaar een griepprik halen. 

Om er snel bij te kunnen zijn wanneer een nieuw 

virus zich ontwikkelt worden groepen wilde vogels 
in Nederland goed in de gaten gehouden. Mensen 

die de vogels ringen nemen ook keel uitstrijkjes 

af en verzamelen vogelpoep. Dit materiaal gaat 
voor onderzoek naar de afdeling Virologie. Daar 

wordt onderzocht welke influenzavirussen onder 

de vogels circuleren, waar ze zich bevinden, hoe 
de virussen zich verspreiden en hoe gevaarlijk ze 

zijn. Het verzamelen van poep en het afnemen 

van een keel uitstrijkje bij wilde vogels wordt in 

Nederland gezien als dierproef, hoewel het voor 
de dieren weinig belasting meebrengt. Als een

maal bekend is welke nieuwe virussen er zijn 

en hoe ze werken, kunnen vaccins en antivirale 

middelen worden ontwikkeld. In diermodellen 

wordt vervolgens onderzocht wat werkt en hoe 
goed het werkt. Hierbij is samenwerking met de 

industrie heel belangrijk voor het snel ontwikkelen 

van medicijnen en vaccins. Om virussen in dier
modellen te onderzoeken wordt er eerst bloed 

afgenomen bij gezonde dieren (een 'nulmeting'). 

Een deel van de dieren wordt geïnfecteerd met 

een virus in de neus of luchtpijp. Vervolgens wordt 

er goed gekeken naar wat er met een dier gebeurt. 

De temperatuur wordt opgenomen, het zuurstof
gehalte in het bloed wordt gemeten en de ziekte

verschijnselen worden in de gaten gehouden. 
Het dier wordt geeuthanaseerd na vier tot 

vijf dagen, of als het dier eerder al te ziek is 

geworden. Tot slot worden de organen en 

weefsels van het dier onderzocht om te zien 

hoe het virus werkt. 

Exotische virussen 
Onderzoek naar gevaarlijke en exotische virussen 

moet plaatsvinden in een speciaal lab. Er bestaan 

vier verschillende klassen labs, waarbij bio safety 

level 4 (BSL4) aan de hoogste veiligheidsnormen 
moet voldoen. Het proefdieronderzoek gaat 

hierbij tot klasse 3, maar onderzoekers in het 

Erasmus MC werken met proefdieren al onder 

klasse 4 omstandigheden. In het Erasmus MC 

wordt nu een nieuw'BSL3 lab' gebouwd. Dit heeft 
meer ruimten dan het huidige lab waardoor er 

meer experimenten naast elkaar kunnen plaats

vinden. Deze experimenten zijn zoveel mogelijk 
in vitro (op gekweekte cellen of dierlijk weefsel, 

bijvoorbeeld in een reageerbuis) en ex vivo 

(levende weefsels en cellen buiten het lichaam) 

met menselijke organen. Uiteindelijk zullen 
nieuwe geneesmiddelen altijd op een levend 

dier moeten worden getest. Bij het onderzoek 

worden muizen, ratten, hamsters, vogels, 
fretten en soms apen gebruikt. In de Europese 

Unie is het gebruik van chimpansees verboden. 

Dat maakt het onderzoek naar bepaalde 

virussen wel moeilijker omdat geen andere 

diersoorten experimenteel geïnfecteerd 
kunnen worden in het kader van bijvoorbeeld 
vaccinonderzoek. • 
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ELK LEVEN TELT 

Het Erasmus MC hecht groot belang aan het verantwoord gebruik 

van proefdieren, want mens of dier, elk leven telt. Er zijn duidelijke 

regels die ervoor zorgen dat proefdieren alleen gebruikt worden als 

het echt nodig is en dan met zo min mogelijk last voor de dieren. 

Bij wetenschappelijk onderzoek voor de 

ontwikkeling van de geneeskunde (biomedisch 

onderzoek) is het gebruik van proefdieren in 

bepaalde gevallen onvermijdelijk. Dan is zorg

vuldigheid heel belangrijk. Elk onderzoek met 

proefdieren wordt vooraf getoetst door een 

onafhankelijke ethische commissie. Deze 

commissie beoordeelt het belang van het 

onderzoek en de wijze waarop de proefdieren 

daarvan deel zullen uitmaken. Alleen onderzoek 

van voldoende wetenschappelijke kwaliteit en 

zwaarwegend belang kan het gebruik van dieren 

rechtvaardigen. Het moet vast staan dat het 

doel van het onderzoek niet op andere wijze 

gerealiseerd kan worden en dat de belasting 

voor de dieren in het onderzoek zo min mogelijk 

is. Er wordt steeds weer getoetst of er alter

natieve methoden van onderzoek mogelijk zijn, 

die proefdieren kunnen ontlasten. 

Beter leven 
We streven altijd naar de 3 V's: Vervanging, 

Vermindering en Verfijning. Er wordt 

steeds gezocht naar onderzoeksmethoden 

die dierproeven met levende dieren kunnen 

vervangen. Een goede kwaliteit van leven voor 

de dieren wordt bereikt door verfijning. Voor 

de dieren wordt door een optimale huisvesting, 

voeding en verzorging gestreefd naar 

vermindering van het ongerief. Daarnaast wordt 

er per dier steeds meer informatie verkregen 

waar door er minder dieren 

nodig zijn om de onderzoeks

vraag te beantwoorden. 

Goede verzorging 
Een goede verzorging en 

huisvesting bevorderen het welzijn 

van de dieren. In het Erasmus MC 

werken speciaal opgeleide 

dierverzorgers en dierenartsen die 

dagelijks de gezondheid en het welzijn van de 

dieren in de gaten houden. De verblijven van 

de dieren zijn zo comfortabel mogelijk ingericht. 

Zo worden waar mogelijk altijd bodembedekking 

en interessante voorwerpen in de verblijven 

gelegd en de dieren worden het liefst in 

groepjes gehouden. 

Een eigen mapje 
Elk dier in het Erasmus MC heeft een eigen 

elektronisch dossier. Hierin staat waar het 

dier vandaan komt of welke ouders het heeft, 

in welk onderzoek het betrokken is en eventuele 

bijzonderheden over de gezondheid van het 

dier (welzijnsdagboek). Zo wordt precies 

bijgehouden wat er wanneer met welk dier is 

gebeurd. Maar niet alleen de dieren worden 

goed in de gaten gehouden. Ook de veiligheid 

van mens en milieu wordt door goede 

voorzieningen en interne en externe 

toezichthouders gewaarborgd. • 





DE CIJFERS UITGELICHT 

In 2010 heeft het Erasmus 37.350 dierproeven uitgevoerd. Dat zijn niet alleen 

proeven die met levende dieren zijn gedaan. In Nederland valt het doden van 

een dier voor het verkrijgen van materiaal voor reageerbuistesten ook onder 

dierproeven, terwijl dit in het buitenland een vervangingsalternatief is. 

Dierproeven gebruiken we alleen als het echt 

niet anders kan. We zijn altijd op zoek naar 

alternatieven. Soms met subsidies, maar 

meestal op eigen kracht. Daardoor kan onze 

wetenschappelijke opbrengst groter worden, 

terwijl het aantal dierproeven niet toeneemt. 

De wetenschappelijke opbrengst per dier neemt 

toe terwijl steeds minder dieren echt last hebben 

van de proeven.Toch kan het voor de buiten

wereld lijken alsof het aantal dierproeven 

helemaal niet afneemt. 

Welzijn 
Het belangrijkste is om in gedachten te houden 

dat het aantal dierproeven alleen maar iets zegt 

in combinatie met het welzijn van de dieren. We 

vinden dat de dieren zo min mogelijk last van de 

proeven moeten hebben, maar daar zijn vaak 

wel meer dieren voor nodig. Zo kunnen we 

ervoor zorgen dat de dieren korter aan proeven 

meedoen en minder stress hebben. Door inzet 

van de onderzoekers, de kritische evaluatie door 

de Dierexperimentencommissie en de verdere 

verbeteringen, zoals betere narcose methoden, 

wordt het ongerief van de dieren nog verder 

verlaagd. 
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Bloed afnemen 

De meerjarentrend van het welzijn van de dieren 

bij het Erasmus MC laat een stijgende lijn zien. Bij 

meer dan de helft van de dierproeven is het 

ongerief voor de dieren minder dan 'matig'. Een 

voorbeeld van gering/matig ongerief is het in de 
loop van tijd enkele keren bloed afnemen. Het 

totale percentage tot en met matig ongerief is 

ongeveer 80%. Matig ongerief is bijvoorbeeld een 

ingreep onder volledige narcose waarbij weinig 

weefselschade ontstaat. Bij matig/ernstig of 
ernstig ongerief gaat het om behandelingen waar 

het dier duidelijk last van heeft, zoals grotere 

operaties. Uiteraard wordt daarbij goede narcose 

en pijnbestrijding toegepast. Bij onderzoek naar 

ernstige aandoeningen bij de mens laten we de 

dieren niet zieker worden dan strikt noodzakelijk 

om het onderzoek te doen. 

Muizen 

Het grootste deel van de proefdieren in het 

Erasmus MC zijn muizen. Muizen zijn makkelijk 

te houden en zullen minder snel last hebben 
van hun omgeving dan bijvoorbeeld apen. 

We weten ook al heel veel over het muizen 

genoom en kunnen muizen daardoor gebruiken 
om een model voor een ziekte te maken. Voor 

sommige onderzoeken verschilt een muis toch 

te veel van de mensen en moeten we overgaan 

op een andere diersoort. Gerbils hebben 

bijvoorbeeld een gehoor dat veel lijkt op dat van 

een mens en kunnen daarom voor onderzoeken 
naar het gehoor worden gebruikt. Het komt ook 

wel eens voor dat een techniek al helemaal is 

ontwikkeld voor een bepaalde diersoort. Er 

zouden dan meer dieren nodig zijn om deze 

techniek te ontwikkelen voor muizen, dan om 

de onderzoeken bijvoorbeeld met konijnen te 

doen. Na muizen worden ratten het meest 

gebruikt voor onderzoek. Als ratten worden 

gebruikt is dat omdat ze groter en daardoor 

beter te onderzoeken zijn. Je kunt bijvoorbeeld 

wat meer bloed afnemen dan bij de muis. 

Ook zijn veel geneesmiddelen in het verleden 

ontwikkeld met ratten zodat er op dat terrein 

veel over bekend is. Bij elk onderzoek wordt een 

afweging gemaakt om dieren te gebruiken 

waar we zoveel mogelijk van te weten komen, 

maar die tegelijkertijd zo min mogelijk last 

hebben van het onderzoek. Meestal zijn dat 

muizen, maar soms ook varkens of apen. • 

Muizen: 86,6% 

• Ratten, 7.9% 

• Vissen: 2,9% 

• Varkens, 0,9% 

Fretten: 0,5% 

Hamsters: 0,5% 

• Vogels, 0,3% 

a Overige knaagdieren: 0,2% 

• Konijnen: 0,1% 

• Apen,0,1% 

Verdeling van diersoorten voor dierproeven 
in het Erasmus MC 
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OPEN EN EERLIJK 

Het Erasmus MC heeft een open houding over dierproeven. We ervaren dagelijks 

het ethisch dilemma dat dierproeven met zich meebrengen, maar we erkennen 

ook het maatschappelijk belang van dierproeven en brengen dat actief onder de 

aandacht. Dat doen we op verschillende manieren. 

We vinden het belangrijk dat mensen hun 
mening over dierproeven kunnen baseren op 
betrouwbare informatie. Daarom vertellen 
we zo vaak mogelijk wat we doen en waarom 
we dat doen. Zo wordt in onze eigen media 
regelmatig over dierproeven geschreven. We 
vertellen hoe dierproeven aan een bepaald 
onderzoek hebben bijgedragen, maar geven 
de lezer ook regelmatig een kijkje achter de 
schermen. 

Spelen en beslissen 
Het is niet altijd even makkelijk om een 
eigen mening te vormen over dierproeven, 
omdat er zoveel belangen maar ook bezwaren 
zijn. Daarom heeft het Erasmus MC in 2010 een 
discussiespel ontwikkeld over dierproeven voor 
biomedisch onderzoek. In dit spel krijgen de 
spelers allemaal een rol toegewezen, van een 
bezorgde dierenliefhebber tot een arts in een 
Universitair Medisch centrum. Met de 
verschillende verhaal- en informatiekaarten 
krijgen de deelnemers de kans om verschillende 
standpunten over dierproeven te bespreken en 
te bediscussiëren. In het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam is dit spel gespeeld met 
schoolklassen en vertegenwoordigers uit 
de culturele, maatschappelijke en wetenschap
pelijke wereld. Het spel is ontwikkeld volgens de 

methode 'PlayDecide'. Deze methode maakt 
het mogelijk om iedereen over controversiële 
onderwerpen te laten nadenken en een eigen 
mening te laten vormen zonder dat voorkennis 
over het onderwerp nodig is. Via een Europese 

website (www.playdecide.eu) worden de 
verschillende discussiespellen over bijvoorbeeld 
stamceltherapie, vaccinatie en dierproeven 
voor iedereen beschikbaar gemaakt. 

Doorbraak 

We willen verantwoording afleggen over het 
onderzoek en het gebruik van dieren daarbij. 
Ook in de landelijke media vragen we aandacht 
voor dierproeven. Regelmatig nemen onder
zoekers van het Erasmus MC deel aan debatten 
en geven ze informatie over dierproeven in 
hun onderzoek in landelijke kranten en op 
publieke televisie. Wij vinden dierproeven 
niet vanzelfsprekend. 

Integendeel, er kleven ethische bezwaren aan 
en elk onderzoek wordt dan ook van tevoren 
ethisch getoetst. Alleen door open en eerlijk 

te zijn over dierproeven kunnen we aanspraak 
maken op draagvlak en begrip voor dierproeven. 
Veel onderzoeken en medische doorbraken zijn 
niet mogelijk zonder dierproeven en dat leggen 
we uit.• 



;� .
. '. 



. .

• 

De veiligheid van veel middelen die we gebruiken 

is ooit getest met dierproeven. Dan gaat het niet 

alleen om medicijnen maar ook om andere 

producten waar mens en dier mee in aanraking 

komen. Gelukkig kan de veiligheid van producten 

steeds beter worden getest met alternatieve 

methoden. Het is een verantwoordelijkheid 

van de overheid om geen producten op de markt 

of in het milieu toe te laten als de risico's niet 

voldoende onderzocht zijn. Hierbij wordt veel 

internationaal samengewerkt, binnen Europa 

maar ook daarbuiten, zodat niet ieder land zijn 

eigen dierproeven voorschrijft. 

Bijwerkingen 
Dierproeven zijn nog steeds nodig voor medische 

vooruitgang. Verbetering van diagnostiek en 

behandeling begint met meer kennis over de 

oorzaak, het ontstaan en het verloop van ziekten. 

Veel daarvan kan onderzocht worden aan de hand 

van patiënten en met behulp van bijvoorbeeld 

gekweekte weefsels en computermodellen, maar 

om te onderzoeken hoe een ziekte zich in een 

levend organisme gedraagt zijn proefdieren nodig. 

Ook om de werkzaamheid en veiligheid van 

medicijnen en nieuwe therapieën te testen, zijn 

diermodellen onmisbaar. Wie zou een nieuw 

medicijn willen gebruiken waarvan nog niet 

bekend is of het ook echt werkt, en wat de 

eventuele bijwerkingen zijn? 

Activisten 
Je kunt als persoon niet kiezen voor een dierproef

vrije life-style, zoals je wel kunt kiezen voor een 

vegetarische leefwijze. Zelfs als iemand afziet 

van een nieuwe medische behandelmogelijkheid 

omdat die ontwikkeld is met behulp van 

dierproeven, geeft dat nog niet het recht om 

die behandeling, of het perspectief op nieuwe 

behandelingen, aan anderen te ontzeggen. Niet 

voor niets treedt de overheid hier regulerend 

op, om dierproeven binnen duidelijke kaders en 

met hoge eisen aan de kwaliteit van leven van 

de dieren, mogelijk te maken. Dit doet niet af 

aan de verantwoordelijkheid van instellingen, 

onderzoekers en natuurlijk degenen die dag 

in dag uit met de dieren werken, om hier heel 

zorgvuldig mee om te gaan. De mensen die 

dit doen hebben oog en hart voor dieren en 

verdienen daarom respect. 

Dierenactivisten staan vooral voor de belangen 

van de dieren. Dat is niet alleen hun goed recht, 

het dient ook een maatschappelijk belang. 

Naast wetenschappelijke noodzaak heeft 

maatschappelijke druk geleid tot grote 

verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn. 

Maar het is jammer dat hun 'voorlichting' te 

vaak bestaat uit schokkende plaatjes uit dikwijls 

lang vervlogen tijden die geen realistisch beeld 

geven van dierproeven in Nederland en dat 

ze de onderzoekswereld in een kwaad daglicht 

plaatsen. Het onderzoek wordt gedaan uit 

collectief belang en bevordert gezondheid en 

kwaliteit van leven van mens en dier. Daarnaast 
komen de meeste geneesmiddelen voor dieren 

oorspronkelijk ook uit de menselijke apotheek. 
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