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1.1 

1.2 

1.3 

1 5 DEC. 2016 

1 
Heeft u een 
deelnemernummer van de 
NVWA? 
Neem voor meer Informatie 
over het verkrijgen van een 
deelnemernummer contact 
op met de NVWA. 

Vul de gegevens in van de 
lnstellingsvergunninghouder 
die de projectvergunning 
aanvraagt. 

Vul de gegevens van het 
postadres in. 
Alle correspondentie van de 
CCD gaat naar de 
portefeuillehouder of diens 
gemachtigde en de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

1.4 Vul de gegevens in van de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

1.5 (Optioneel) Vul hier de 
gegevens in van de 
plaatsvervangende 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

Centrale Commissie Dierproeven 

Aanvraag 
Projectvergunning Dierproeven 
Administratieve gegevens 

• U bent van plan om één of meerdere dierproeven uit 
te voeren. 

• Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor 
het project dat u wilt uitvoeren. Of u geeft aan wat u 
in het vergunde project wilt wijzigen. 

• Meer informatie over de voorwaarden vindt u 
op de website www.centralecommissiedierproeven.nl. 
of in de toelichting op de website. 

• Of bel met 0900-2800028 (10 ct/min). 

Gegevens aanvrager 
Jl2l:l Ja > Vul uw deelnemernummer In j 11400 

I 0 Nee > I!_ kunt geen aanvraag doen 

Naam instelling of Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) te Amsterdam 

Naam van de 
portefeuillehouder of 

KvK-nummer J64156338 

Straat en huisnummer._._! d_e_ B_oe_l_e_la_a_n ___________ _ 

Postbus 

Postcode en plaats 

IBAN 

Tenaamstelling van het 
rekeningnummer 

J1081HV I Amsterdam 

J1117 

Dhr. 0 Mw. 

bollen
Tekstvak
1



1.6 (Optioneel) Vul hier de 
gegevens in van de persoon 
die er verantwoordelijk voor 
is dat de uitvoering van het 
project in overeenstemming 
Is met de projectvergunnlng. 

1. 7 Is er voor deze 
projectaanvraag een 
gemachtigde? 

2 van 3 

IS Dhr. D Mw. 

I ~ Ja > Stuur dan het Ingevulde formulier Melding Machtiging mee met deze aanvraag 

D Nee 

2 Over uw aanvraag 

2.1 Wat voor aanvraag doet u? 

2.2 

2.3 

Is dit een wijziging voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor 
verleend is? 

Is dit een melding voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor is 
verleend? 

I8l Nieuwe aanvraa · > Ga verder met vraa 3 

D Wijziging op (verleende} vergunning die negatieve gevolgen kan hebben voor het 
dierenwelzijn 

Vul uw vergunde proj ectnummer 
in en a verder met vraa 2.2 

D Melding op (verleende) vergunning die geen negatieve gevolgen kan hebben voor het 
dierenwelzijn 

Vul uw vergunde projectnummer I 
in~ll_!la verder met_~~_b_~ _ __L 

D Ja > Beantwoord dan In het projectplan en de niet-technische samenvatting alleen 
de vragen waarop de wijziging betrekking heeft en onderteken het 
aanvraa formulier 

LQ Nee > Ga verder met vraag 3 

I D Nee > Ga verder met vra~g 3 

I D Ja > Geef hier onder een toelichting en ga verder met vraag 6 

3 Over uw project 

3.1 Wat is de geplande start- en 
einddatum van het project? 

3.2 

3.3 

3.4 

Wat is de t itel van het 
project? 

Wat is de titel van de niet
technische samenvatting? 

Wat is de naam van de 
Dierexperimentencommissie 
(DEC) aan wie de 
lnstellingsvergunninghouder 
doorgaans haar projecten ter 
toetsing voorlegt? 

Startdatum 11- 1-2017 

Einddatum 11- 1-2020 

Bestudering van de ontstaanswijze van bloedingen in het hart na een behandeld 
hartinfarct. 

Bestudering van de ontstaanswijze van bloedingen In het hart na een behandeld 
hartinfarct~-------
Naam DEC 

Postadres 

E-malladres 

.•. 
' 



3 van 3 

4 Betaalgegevens 

4.1 

4.2 

Om welk type aanvraag 
gaat het? 

Op welke wijze wilt u dit 
bedrag aan de CCD 
voldoen. 
Bij een eenmalige incasso 
geeft u toestemming aan 
de CCD om eenmalig het 
bij 4.1 genoemde bedrag 
af te schrijven van het bi) 
1.2 opgegeven 
rekeningnummer. 

~ Nieuwe aanvraag Projectvergunning €: 935 

[0 Wlj~..f_-~~----- ------------
1181 Via een eenmalige incasso 
D Na ontvangst van de factuur* 

* Wanneer de factuur direct naar de financiële afdeling van de VU of het VUmc 
dient te gaan moet hier een inkoopordernummer en factuuradres worden 
toegevoegd door de onderzoekers, graag van te voren afstemmen met de 
financiële afdeling. 

Inkoopordernummer: 
Factuuradres: 

Graag verzoeken we de CCD om het bovenstaande inkoopordernummer aan de 
factuur toe te vo en en de factuur te versturen naar het factuuradres. 

5.1 Welke bijlagen stuurt u 
mee? 

5 Checklist bijlagen 
_vep licht 

181 Projectvoorstel 

15<1 NiPt-tPrhnlc:rhP c:~mPnv~ttlnn 

Overige bij lagen, indien van toepassing 

181 Melding Mach_~9..!..1"!ft 
D 

6 Ondertekening 
6.1 Print het formulier uit, 

onderteken het en stuur 
het inclusief bijlagen via de 
beveiligde e-mallverbinding 
naar de CCD of per post 
naar: 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Ondertekening door de instellingsvergunninghouder of gemachtigde (zie 1.7). De 
ondergetekende verklaart: 

• dat het projectvoorstel is afgestemd met de Instantie voor Dierenwelzljn. 

• dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de opzet van het project en de 
dierproef, de personen die de dieren verzorgen en/of doden en de personen die de 
dierproeven verrichten voldoen aan de wettelijke eisen gesteld aan de.skundigheid en 
bekwaamheid. 

• dat de dieren worden gehuisvest en verzorgd op een wijze die voldoet aan de eisen die 
zijn opgenomen in bij lage III van richtlijn 2010/63/EU, behalve in het voorkomende 
geval de in onderdeel F van de bij lage bij het bij de aanvraag gevoegde 
projectvoorstel gemotiveerde uitzonderingen. 

• dat door het ondertekenen van dit formulier de verplichting wordt aangegaan de leges 
te betalen voor de behandeling van de aanvraag. 

• dat het formulier volledig en naar waarheid Is ingevuld. 



 
 

     

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

             1 Algemene gegevens  

 
1.1 Vul uw deelnemernummer 

van de NVWA in. 

 

 

 

11400 

 
 

1.2 Vul de naam van de instel-

ling of organisatie in. 
VU Medisch Centrum 

 
    1.3 Vul de titel van het project 

in.  
Bestudering van de ontstaanswijze van bloedingen in het hart na een 

behandeld hartinfarct. 

 

 
 
2 Categorie van het project 

 
2.1        In welke categorie valt 

het project. 
 

U kunt meerdere moge-
lijkheden kiezen. 

 

 

 

 

 Fundamenteel onderzoek 

  Translationeel of toegepast onderzoek 

  Wettelijk vereist onderzoek of routinematige productie 

  Onderzoek ter bescherming van het milieu in het belang van de ge-

zondheid of het welzijn van mens of dier 

  Onderzoek gericht op het behoud van de diersoort 

  Hoger onderwijs of opleiding 

  Forensisch onderzoek 

  Instandhouding van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, 
niet gebruikt in andere dierproeven 

 

 

3 Algemene projectbeschrijving 

 
3.1 Achtergrond 

 Licht het project toe. Beschrijf de aanleiding, de achtergrond en de context. Besteed aandacht aan de bij 

vraag 2 aangekruiste categorieën. 
 
 Geef in geval van ‘wettelijk vereiste dierproeven’ aan welke wettelijke eisen (in relatie tot beoogd 

gebruik en markttoelating) van toepassing zijn. 
 Geef in geval van ‘routinematige productie’ aan welk(e) product(en) het betreft en voor welke toepas-

sing(en). 
 Geef in geval van ‘hoger onderwijs of opleiding’ aan waarom in dit project, in relatie tot het oplei-

dingsprogramma en eindtermen, is gekozen voor dierproeven. 

 

Format 
Projectvoorstel dierproeven 
 
 Dit format gebruikt u om uw projectvoorstel van de dierproeven 

te schrijven 
 Bij dit format hoort de bijlage Beschrijving dierproeven. Per 

type dierproef moet u deze bijlage toevoegen. 

 Meer informatie over het projectvoorstel vindt u op de website 

www.centralecommissiedierproeven.nl. 
 Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028). 
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Vandaag de dag zijn hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 wereldwijd en naar ver
wachting za l het aanta l patiënten met kransslaglij den in de t oekomst nog verder toenemen. De meest 
heftige manifestatie hiervan is het acuut myocardinfarct, waarvoor revascularisatie middels primaire per
cutane coronaire interventie (PCI ; dotterbehandeling) de gouden standaard is. De PCI heeft de morta li 
teit van een hartinfarct teruggebracht naar minder dan 5% . Echter, in 40-50% van de patiënten welke 
voor een acuut myoca rdinfarct worden behandeld middels PCI blijft -ondanks succesvolle revascularisa
tie- een deel van het vaatbed suboptimaa l geperfundeerd . Dit betreft voornamelijk de capillairen en 
wordt No-Reflow genoemd. No-reflow kan het beste zichtbaa r worden gemaakt met MRI en is gerelateerd 
met een verminderde myocardiale perfusie. Daarnaast gaat de aanwezigheid van no-reflow gepaard met 
een verhoogde morbiditeit en morta liteit (figuur 1). 

MACE IOO"t--------.... . ....._ 
90 -1 ~- ... ,.._ 

'-·---

~"' --...._. ____ _ 
p<O.OOt 

~+-----~-----.-----..-----. 
0 600 600 

Tlmo lo Evlftl (O.yt) 

Nul'flbtf atRll-k 

MO- .. , 2113 .. , 
MOpr_. 37G IN ... 

Figuur 1. Aanwezigheid van no-reflow, hier microvas
culaire obstructie {MO) genoemd, gaat gepaard met 
signi ficante toename in Major Ad verse Cardiac Events 
(MACE), ten opzichte van de a fwezigheid van MO. 
Bron: V"n Kr.,nenbvrg et.,/, JACCci, 201 4 

Helaas heeft uitgebreid onderzoek nog niet aange
toond wat de exacte oorzaken zijn voor no-reflow en 
is er nog geen adequate therapie beschikbaar. Aan
vankelijk werd gedacht dat tijdens de PCI kleine 
bloedstolsels (microth rombi) los raakten en stroom
afwaarts vastliepen in de capillairen en een verstop
ping veroorzaakten (microëmbolisatie). Echter heb
ben verschi llende mogelijke therapieën hiertegen, 
zoals (extra) bloedverdunners en thrombosuctie in 
patiënten geen voordeel laten zien. 
Naast mircoëmbolisatie zijn er nog een aantal me
chanismes voorgedragen, welke no-reflow kunnen 
verklaren . Voorbeelden hiervan zijn vochtophoping 
(oedeem) en deinflux van immuuncellen, maar soli
de bewijs hiervoor ontbreekt. 
Recent gepubliceerd onderzoek heeft 
echter aangetoond dat ter plaatste van no- reflow, de 
microvasculatuur ernstig beschadigd is. In het cen
trum van het no-reflowgebied bleken de endotheel
cellen zelfs volledig verdwenen leken te zijn. Daarbij 
wa ren rode bloedcellen massaa l buiten de bloedbaan 
getreden. Dit laatste wordt ook wel intramyocardiale 

hemorragie of IMH genoemd. Het optreden van IMH staat in contrast met de eerdere hypothese dat 
bloedpropjes verantwoordelijk zijn voor het no-reflow fenomeen en zet vraagtekens bij het huidige ge
bruik van bloedverdunners rondom een dotterprocedure. 

er na openen van 
aan de microvasculatuur te beperken .••••••••••••••••••••••••• 
omdat hier in de ca rdiovasculaire wetenschap geruime ervaring mee is, ratten voldoende groot zijn om 
een van de corona i ren chirurgisch af te binden en relatief lage kosten met zich mee brengen. Daarnaast 
komt de anatomie van het hart in grote mate overeen met dat van de mens. Zodoende zijn de resultaten 
goed vertaalbaar naar de humane situat ie. 

13.2 Doel 

Beschrijf de algemene doelstelling en haa lbaarheid van het project. 

• In het geval het project gericht is op één of meer onderzoeksdoelen: op welke v ra(a)g(en) dient dit 
project antwoord(en) te verschaffen? 

• In geval het een ander dan een onderzoeksdoel betreft : in welke concrete behoefte voorziet dit pro
·ect? 

Dit onderzoeks ro ·ect r icht zich o t reden van IMH en heeft als hoofddoel te onderzoeken welke 
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mechanismen verantwoordelij k zijn voor endotheelschade en in hoeverre enkele veel voorgeschreven 
medicijnen (o.a. bloedverdunners) van invloed zijn op het optreden van IMH. Om dit te onderzoeken zijn 
een aanta l onderzoeksvragen/subdoelen opgesteld . 

1) Wat is het effect van endotheelmodulerende middelen op het optreden van vaatlekkage en in
t ramyocardiale hemorragie in een ca rdiaal ischemie-reperfusiemodeL 

2) Wat is het effect van externe factoren (medicatie) op het optreden van vaatlekkage en intramyo
ca rdiale hemorragie in een cardiaa l ischemie-reperfusie model. 

Haalbaarheid: 

Daarnaast zal bij de uitvoering van de experimenten en de hier opvolgende ana lyses 
nauw worden samengewerkt met de afdelingen . Hier
door kunnen verschillende expertises worden gecombineerd voor een optimaa l resultaat. Het gebruikte 
hartinfa rctmodel met ratten is veel beschreven in de literatuur voor onderzoek naar hart- en vaatziekten, 
waa rdoor resultaten goed vergelijkbaar zijn. Vanuit een praktisch oogpunt wordt de haa lbaarheid ve r
groot doordat alle benodigde apparatuur aanwezig en biedt het loka le universitair proefdiercentrum alle 
benodigde faciliteiten voor een succesvolle uitvoering . 

Beschrijf het wetenschappelijk en/of maatschappelijk belang van de hierboven beschreven doelstel
ling en . 

Wetenschappelijk belang 
Voordat er een adequate behandeling tegen IMH ontwikkeld kan worden, is het van groot belang dat 
eerst de basismechanismen wordt doorgrond, welke verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van IMH. 
Hiervoor is gedegen kennis nodig van de verschillende processen die spelen in het hart rondom een dot
terbehandeling. 

Maatschappelijk belang 
Nederland telt 1 miljoen hart- en vaat patiënten en jaarlijks krijgen er 30 .000 mensen een hartinfarct in 
ons land. Dat zijn ongeveer 80 mensen per dag. Het merendeel van deze patiënten zal een dotterbehan
deling ondergaan, en daarbij mogelijk I MH ontwikkelen. Indien I MH voorkomen of genezen kan worden, 
is dit van root maatscha el i 'k belan 

13.4 Onderzoeksstrategie 

13.4.1 Geef een overzicht van de algemene opzet van het proj ect (strategie) . 

Diermodel 
Om de ontstaanswijze van IMH te onderzoeken zullen wij gebruik maken van een ischemie
reperfusiemodeL De humane situatie, waarbij IMH enkel wordt gezien na een myocardinfarct (ischemie), 
met aansluitende een succesvolle revascu larisatie (reperfusie) wordt goed nagebootst door dit diermodeL 

Daarnaast zullen 
wij aan het eind van het experiment de rattenharten ex-vivo perfunderen en laten functioneren in een 
Langendorff opstelling. Dit stelt ons in staat om in een controleerde omgeving vaatlekkage en hartfunctie 
te kwantificeren . 

Ischemie- en reperfusieduur 
In de humane situatie is een ischemieduur van :::;Go minuten relatief kort, waarbij de meeste myocardiale 
schade in de eerste 2-3 uur van ischemie wordt veroorzaakt In ratten is de 
duur waa rbij maximale myocardiale schade optreedt echter korter; de meeste schade treedt al op in de 
eerste 60 minuten van ischemie waarna een lateaufase wordt bereikt 
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In dit model passen wij daarom een maximale ischemieduur toe van 60 minuten. 

Diergroepen 
In dit project bestuderen we twee categorieën middelen, welke allebei mogelijk van invloed zijn op het 
optreden van vaatlekkage en intramyocardiale hemorragie. Deze twee categorieën kunnen elk worden 
onderverdeeld in meerdere groepen middelen . Elke groep grijpt (binnen de desbetreffende categorie) op 
een andere manier aan op vaatpermeabiliteit en/of IMH. Door deze groepen met elkaar te vergelijken, 
wordt inzicht verkregen in de ontstaanswij ze van vaatlekkage en IMH. Daarnaast is het binnen een aan
ta l van deze groepen mogelijk meerdere soorten middelen te onderscheiden, welke elk net op een ande
re wijze werken . We zullen dus ook binnen de groepen kijken naar welke soort middel het meest gunstig 
effect heeft. Dit geeft niet alleen extra informatie over de pathofysiologie, maar helpt ook een keuze te 
maken in eventuele vervolgstudies. 
Hieronder staat de twee categorieën, met de hieronder vallende groepen en soorten middelen beschre
ven . Daarbij is per groep aangegeven hoeveel soorten middelen er maximaal onderzoeken zullen wor
den. Een schematisch overzicht is tevens in figuur 2 in de Bij lage Figuren weergegeven . 

In de eerste categorie richten we ons op de microcirculatie, omdat deze het meest kwetsbaar is en als 
eerste is aangedaan bij een myocardinfarct. De microcirculatie bestaat vrijwel volledig uit een enkele 
laag endotheelcellen, welke de barrière vormt tussen de bloedbaan en de hartspier. Wanneer het en
dotheel beschadigd raakt, za l de ba rr ièrefunctie afnemen, waardoor er IMH kan optreden. Om te onder
zoeken welke interne factoren precies bijdragen aan het optreden van IMH, zu llen we in een reeks expe
rimenten ingrijpen op verschillende factoren waarvan bekend is dat zij een rol spelen bij endotheelfunctie 
en/ of vaatpermeabiliteit. De middelen die wij hiervoor zullen gebruiken zijn onderverdeeld in groepen, 
welke hieronder staan opgenoemd. Gezien het feit dat onze focus primair ligt op de interne factoren die 
IMH veroorzaken, zijn in deze categorie meer groepen opgenomen dan in de tweede categorie. 

1. Proteïnekinaseremmers. Proteïnekinaseremmers zijn er in vele vormen en kennen een ta l van in
dicaties, waaronder de behandeling van kanker. Van een aanta l van deze middelen is bekend dat 
zij ook vaatpermeabiliteit kunnen beïnvloeden. Wij zullen drie middelen testen waarvan beschre
ven is dat zij (elders in het lichaam) vaatlekkage kunnen remmen . 

2. C1-esteraseremmer, lichaamseigen eiwitten welke het complementsysteem remt en waarvan is 
aangetoond dat het beschermt tegen vaatlekkage en endotheelschade. Daarnaast beïnvloedt Cl
esteraseremmer de stollingscascade. 

3. Statines. Deze cholesterolsyntheseremmers verlagen niet alleen de plasmaspiegels van choleste
rol, maar hebben ook een beschermend effect op het endotheel, o.a. door de preventie van oxi
datieve stress en relatieve hyperglykemie (reperfusie) . Globaal worden voornamelijk 3 soorten 
statines voorgeschreven, welke wij zullen testen . 

4. Aquaporines, een groep lichaamseigen eiwitten welke zich in het membraan van endotheelcellen 
bevindt en van belang is bij de regeneratie van endotheelcellen . Aquaporines worden verminderd 
tot expressie wordt gebracht in ziek, atherosclerotisch endotheel. Van een aanta l middelen welke 
ingrijpen op met name Aquaporine-1 en 4 is bekend dat zij vaatpermeabiliteit beïnvloeden. Wij 
zullen maximaa l 3 van deze middelen onderzoeken. 

5. Angiopoiëtine- like proteïnes. Deze uitscheidbare eiwitten spelen een rol bij de cholesterolhuis
houding. Van deze middelen is in het brein aangetoond dat ze vaatlekkage en oedeem kunnen 
beschermen (na een periode van ischemie) . Er zullen maximaal 3 angiopoiëtine-like prote'ines 
worden getest. 

6. CD40-signalering. CD40 is een molecuul wat zich onder andere op endotheelcellen bevindt. en 
speelt een rol bij vaatpermeabi liteit . Het is reeds aangetoond in het brein dat remming van 
CD40-Iigand (wat aan CD40 bindt en stimuleert) ischemie-reperfusieschade remt. Er zijn meer
dere manieren om de CD40 signalering te remmen. Wij zullen hiervan maximaal 2 stoffen testen . 

7. Glucose-gehalte. Het is bekend dat diabetici een toegenomen vaatpermeabi liteit hebben en dat 
hoge glucosespiegels de integriteit van endotheelcellen kunnen verminderen . In hoeverre dit een 
rol SJ:>eelt rondom een hartinfarct is niet bekend. Er zullen maximaal 4 verschillende glucosege-
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ha ltes worden getest. 

De tweede categorie die we zullen onderzoeken behelst de antistoll ingsmiddelen . Naar mate vaatlekkage 
groter wordt, zullen rode bloedcellen buiten bloedbaan t reden (IMH) . Normaliter weerhoudt het stolling
systeem een massale uitreding van rode bloedcellen . Dit stollingssysteem wordt echter in de meeste 
hart- en vaatpatiënten medicamenteus geremd. Er zijn dus mogelijk ook externe factoren die het opt re
den van IMH beïnvloeden. Wij zullen de invloed van deze middelen op het opt reden van IMH onder
zoeken. Hierin is een onderscheid te maken tussen drie groepen antistollingsmiddelen, welke elk op een 
andere wijze ingrijpen op de stolling . De groepen die we zullen onderzoeken zij n : 

1. Trombineremmers . Deze stoffen blokkeren trombine. Trombine activeert de bloedplaatjes ( = 
t rombocyt en) waardoor het stollingsproces in gang wordt gezet. Maximaal 4 verschillende trom
bineremmers zullen worden getest. 

2. Trombocytenaggregatieremmers . Deze stoffen remmen de trombocytenaggregatie en op deze 
manier de vorming en groei van stolsels. Maximaa l 4 verschillende trombocyten
aggregatieremmers zullen worden getest. 

3. Factor Xa-remmers. Deze middelen remmen de activiteit van stollingsfactor Xa . Factor Xa leidt 
tot de vorming van trombine. Maximaa l 4 verschillende Factor Xa- remmers zullen worden get est. 

I n beide categorieën zullen ook placebogroepen worden meegenomen. Per categorie zal voor elke groep 
middelen een placebogroep gebruikt worden (maximaal 10). Als prima ire uitkomstparameters hant eren 
wij de mate van vasculaire permeabiliteit, welke wordt vastgesteld middels enkele vaatlekkagetracers en 
de mate van intramyocardiale hemorragie. Daarnaast zullen we de veranderingen in de morfologie van 
endotheelcellen bestuderen. 

I n alle groepen van het project zal gebruik worden gemaakt van het zelfde type dierproef, welke hieron
der en in de bijlage Bijschrijving dierproeven (volgnummer 1) is beschreven. 

3.4.2 Geef een overzicht op hoofdlijnen van de verschillende onderdelen van het project en de daarbij 
oebruikte tvpe(n) dierproef of dierproeven. 

I n experimenten zal gebruik gemaakt worden van een cardiaal ischemie-reperfusiemodel met ratten . 
Hierbij wordt één van de kransslagaders t ij delijk volledig afgebonden, en daarna weer geopend om de 
humane sit uatie na te bootsen, waarin patiënten met een acuut hartinfa rct worden gedotterd. Dit dient 
in-vivo te gebeuren, omdat de complexe samenhang tussen anatomie, hemodynamica en celmetabolis
me niet goed buiten het lichaam is na te bootsen. Er wordt met ratten gewerkt, omdat ratten een ca rdia
le anatomie hebben, die zeer vergelijkbaar is met de mens. Dit is een erkend model om hart- en vaat
ziekten te bestuderen en wordt vele in de literatuur gebruikt .••••••••••••••••• 

Een overzicht van de hoofdlijnen is ook schematisch weergegeven in de Bijlage Figuren (Figuur 1). 

3.4.3 Beschrijf en benoem de logische samenhang van deze verschillende onderdelen en de eventuele 
faserino in de uitvoerino. Vermeld eventuele miilpa len en keuzemomenten. 

Het no-reflow fenomeen wordt gekenmerkt door schade aan de capillairen, waarbij vaatlekkage optreedt 
en rode bloedcellen buit en de bloedbaan treden . In dit project kijken we in eerste instantie naar enkele 
interne factoren die van invloed zijn op het optreden van vaatlekkage. Tevens kijken we naar de rol van 
externe factoren (antistollingsmiddelen) op het optreden van I MH. Er is geen bepaalde volgorde in de 
uitvoering van de experimenten. 
Voor een schematisch overzicht van de verschillende onderdelen zie de Bij lage Figuren (Figuur 2) . 

13.4.4 Benoem de typen dierproeven. Vul per type dierproef een bij lage Beschrij v ing dierproeven in. 

I Volgnummer I T)lpe dierproef 

5 



 
    

 

1 Bestudering van het optreden van intramyocardiale hemorrhagie bij ischemie-reperfusie 

in ratten. 

           2       

           3           

 4       

  5                             

           6       

              7       

           8       

 9       

           10       
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Centrale Commissie Dierproeven 

Format 
Projectvoorstel dierproeven 

• Dit format gebruikt u om uw projectvoorstel van de dierproeven 
te sch rij ven 

• Bij dit format hoort de bij lage Beschrij ving dierproeven. Per 
type dierproef moet u deze bij lage toevoegen. 

• Meer informatie over het projectvoorstel vindt u op de website 
www.centralecommissiedierproeven.nl. 

• Of neem telefonisch contact op . (0900-2800028). 

1 Algemene gegevens 

1.1 Vul uw deelnemernummer 11400 
vandeNVWA in. ~~~--------------------------------------------------

1.2 Vul de naam van de inst el- lvu Medisch Cent rum I i ng of organisatie in. L..:..;:;....;...:.=:.;.:;.;;.:..:...="-'=.:;.;.;..;..._ ____________________________________ __ 

1.3 Vul de titel van het project Bestudering van de ontstaanswijze van bloedingen in het hart na een 

in. ~b~e~h~a~n~d~e~ld~h~art~in~f~a r~c~--------------------------------------

2.1 In welke categorie valt 
het project . 

U kunt meerdere moge
lijkheden kiezen. 

13.1 Achtergrond 

2 Categorie van het project 

1:8] Fundamenteel onderzoek 

1:8] Translationeel of toegepast onderzoek 

D Wettelij k vereist onderzoek of rout inematige productie 

D Onderzoek t er bescherming van het milieu in het belang van de ge
zondheid of het welzij n van mens of dier 

D Onderzoek gericht op het behoud van de diersoort 

D Hoger onderwij s of opleiding 

D Forensisch onderzoek 

D Instandhouding van kolonies van genet isch gemodificeerde dieren, 
niet gebruikt in andere dierproeven 

3 Algemene projectbeschrijving 

Licht het project t oe. Beschrijf de aanleiding, de achtergrond en de context . Besteed aandacht aan de bij 
vraag 2 aangekruiste categorieën. 

• Geef in geval van 'wett elijk vereist e dierproeven' aan welke wettelij ke eisen ( in relatie tot beoogd 
gebruik en markttoelat ing) van t oepassing zijn . 

• Geef in geval van 'routinemat ige productie' aan welk(e) product(en) het betreft en voor welke toepas
sing( en) . 

• Geef in geval van 'hoger onderwijs of opleiding' aan waarom in dit project, in relatie tot het oplei
din s ro ramma en eindtermen is ekozen voor dier roeven. 

bollen
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Vandaag de dag zij n hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 wereldwijd en naar ver
wachting zal het aanta l pat iënten met kransslag lijden in de t oekomst nog verder t oenemen. De meest 
heftige manifestatie hiervan is het acuut myocardi nfarct, waarvoor revascularisatie m iddels prima ire per
cut ane corona ire intervent ie (PC! ; dotterbehandeling) de gouden standaard is. De PC! heeft de morta li
teit van een hartinfarct teruggebracht naar minder dan 5% . Echt er, in 40-50% van de patiënten welke 
voor een acuut myocardinfarct worden behandeld middels PC! blij ft - ondanks succesvolle revascularisa
t ie- een deel van het vaatbed suboptimaal geperfundeerd. Dit betreft voornamelijk de capillairen en 
wordt No-Reflow genoemd. No- reflow kan het beste zichtbaa r worden gemaakt met MRI en is gerelateerd 
met een verminderde myocardiale perfusie. Daarnaast gaat de aanwezigheid van no-reflow gepaard met 
een verhoogde morbiditeit en morta liteit ( fi guur 1) . 

00+-----~-----.-----,.-----. 
0 800 

MO- .. 7 ... 
Figuur 1 . Aanwe~igheid van no-reflow, h ier microvas
culaire obstructie (MO) genoemd, gaat gepaard met 
signi ficante toename in Major Ad verse Card iac Even ts 
(MACE), ten op~ich te van de afwe~igheid van MO. 
Bron: V4n Kranenburg et41, JACCci, 20l4 

Helaas heeft uitgebreid onderzoek nog niet aange
t oond wat de exacte oorzaken zijn voor no-reflow en 
is er nog geen adequat e therapie beschikbaar. Aan
vankelijk werd gedacht dat t ijdens de PC! kleine 
bloedstolsels (m icrothrombi) los raakten en st room
afwaarts vast liepen in de capillairen en een verstop
ping veroorzaakten (microëmbolisatie) . Echter heb
ben versch il lende mogelijke therapieën hiertegen, 
zoals (extra) bloedverdunners en thrombosuctie in 
patiënten geen voordeel lat en zien . 
Naast mircoëmbolisat ie zijn er nog een aant al me
chanismes voorgedragen, welke no-reflow kunnen 
verklaren . Voorbeelden hiervan zij n vochtophoping 
(oedeem) en de influx van immuuncellen, maar soli
de bewijs hiervoor ontbreekt . 

echter aangetoond dat ter plaatste van no-refl ow, de 
microvasculatuur ernst ig beschad igd is. I n het cen
t rum van het no-reflowgebied bleken de endotheel
cellen zelfs volledig verdwenen leken te zijn. Daarbij 
waren rode bloedcellen massaa l buiten de bloedbaan 
getreden. Dit laatst e wordt ook wel int ramyocardiale 

hemorrag ie of I MH genoemd. Het optreden van IMH staat in contrast met de eerdere hypothese dat 
bloedpropjes verantwoordelij k zijn voor het no-reflow fenomeen en zet v raagtekens bij het huidige ge
bruik van bloedverdunners rondom een dotterprocedure . 

Dit betekent dat er na het openen van het afgeslot en bloedvat , therapeutische ruimte bestaat om schade 
aan de microvasculatuur te beperken. 
omdat hier in de ca rdiovasculaire wetenschap geruime erva ring mee is, ratten voldoende groot zijn om 
een van de coronairen chirurgisch af te binden en relatief lage kosten met zich mee brengen. Daarnaast 
komt de anatomie van het hart in grote mate overeen met dat van de mens. Zodoende zijn de resultat en 
goed vertaalbaar naar de humane situat ie. 

13.2 Doel 
Beschrijf de algemene doelstell ing en haa lbaarheid van het proj ect . 

• In het geval het project gericht is op één of meer onderzoeksdoelen : op welke v ra(a)g(en) dient dit 
project antwoord( en ) t e verschaffen? 

• In geval het een ander dan een onderzoeksdoel bet reft : in welke concrete behoefte voorziet dit pro
·ect? 



mechan ismen verantwoordelijk zijn voor endotheelschade en in hoeverre enkele veel voorgeschreven 
medicijnen (o.a. bloedverdunners) van invloed zijn op het opt reden van I MH. Om dit te onderzoeken zijn 
een aanta l onderzoeksvragen/ subdoelen opgesteld. 

1) Wat is het effect van endotheelmodulerende middelen op het optreden van vaatlekkage en in
t ramyocardiale hemorragie in een ca rdiaal ischemie-reperfusiemodeL 

2) Wat is het effect van ext erne factoren ( med icatie) op het opt reden van vaatlekkage en intramyo
ca rdiale hemorragie in een cardiaa l ischemie-reperfusie model. 

Haalbaarheid: 

Daarnaast zal bij de uitvoering van de experimenten en de hier opvolgende analyses 
nauw worden samengewerkt met de afdelingen . Hier
door kunnen verschillende expertises worden gecombineerd voor een opt imaa l resu ltaat. Het gebruikte 
hartinfarctmodel met ratten is veel beschreven in de literatuur voor onderzoek naar hart- en vaatziekten, 
waa rdoor resultaten goed vergelijkbaar zijn . Vanu it een praktisch oogpunt wordt de haa lbaarheid ver
groot doordat alle benodigde apparatuur aanwezig en biedt het loka le universitair proefd iercentrum alle 
benodigde faciliteiten voor een succesvolle uitvoering. 

Beschrijf het wetenschappelij ken/ of maatschappelijk belang van de hierboven beschreven doelstel
ling en . 

Wetenschappelijk belang 
Voordat er een adequate behandeling tegen I MH ontwikkeld kan worden, is het van groot belang dat 
eerst de basismechan ismen wordt doorgrond, welke verant woordelijk zijn voor het ontstaan van I MH. 
Hiervoor is gedegen kennis nodig van de verschi llende processen die spelen in het hart rondom een dot
terbehandeling. 

Maatschappelijk belang 
Nederland telt 1 m iljoen hart- en vaat patiënten en jaarlijks kr ijgen er 30 .000 mensen een hartinfarct in 
ons land . Dat zijn ongeveer 80 mensen per dag. Het merendeel van deze patiënten zal een dotterbehan
deling ondergaan, en daarbij mogelij k IMH ontwikkelen. I nd ien IMH voorkomen of genezen kan worden, 
is dit van root maatscha elïk belan 

13.4 Onderzoeksstrategie 

13.4.1 Geef een overzicht van de algemene opzet van het proj ect (strategie). 

Diermodel 
Om de ont staanswij ze van I MH t e onderzoeken zullen wij gebruik maken van een ischemie
reperfusiemodeL De humane situatie, waa rbij IMH enkel wordt gezien na een myocardinfarct ( ischemie), 
met aansluitende een succesvolle revascu larisatie (reperfusie) wordt goed nagebootst door dit diermodeL 

Daarnaast zu llen 
wij aan het eind van het experiment de rattenharten ex-vivo perfunderen en laten functioneren in een 
Langendorff opstelling. Dit st elt ons in staat om in een controleerde omgeving vaat lekkage en hartfunctie 
te kwant ificeren . 

Ischemie- en reperfusieduur 
I n de humane situatie is een ischemieduur van ::;Go minuten relat ief kort, waarbij de meeste myocardiale 
schade in de eerste 2-3 uur van ischemie wordt veroorzaakt I n ratten is de 
duur waa rbij maximale myocardiale schade opt reedt echt er korter; de meeste schade t reedt al op in de 
eerste 60 minuten van ischemie, waarna een lat eaufase wordt bereikt 



In dit model passen wij daarom een maximale ischemieduur toe van 60 minuten. 

Dit houden we ook aan in het huidige voorstel. 

Diergroepen 
I n dit project bestuderen we twee categorieën middelen, welke allebei mogelijk van inv loed zijn op het 
optreden van vaatlekkage en intramyocardiale hemorrag ie. Deze t wee categorieën kunnen elk worden 
onderverdeeld in meerdere groepen middelen . Elke groep grijpt (binnen de desbetreffende categorie) op 
een andere manier aan op vaatpermeabilit eit en/ of IMH. Door deze groepen met elkaar t e vergelijken, 
wordt inzicht verkregen in de ontst aanswijze van vaatlekkage en IMH. Daarnaast is het binnen een aan
ta l van deze groepen mogelijk meerdere soorten middelen te onderscheiden, welke elk net op een ande
re wij ze werken. We zullen dus ook binnen de groepen kijken naar welke soort middel het meest gunstig 
effect heeft. Dit geeft niet alleen extra informatie over de pathofysiolog ie, maar helpt ook een keuze t e 
maken in eventuele vervolgstudies. 
Hieronder staat de twee categorieën, met de hieronder va llende groepen en soorten middelen beschre
ven . Daarbij is per groep aangegeven hoeveel soorten middelen er maximaa l onderzoeken zullen wor
den. Een schematisch overzicht is tevens in figuur 2 in de Bijlage Figuren weergegeven . 

I n de eerste categorie richt en we ons op de microcirculat ie, omdat deze het meest kwetsbaa r is en als 
eerste is aangedaan bij een myocardinfarct . De microci rculatie bestaat v r ijwel volled ig uit een enkele 
laag endotheelcellen, welke de barr ière vormt tussen de bloedbaan en de hartspier. Wanneer het en
dotheel beschadigd raakt, zal de ba rr ièrefunctie afnemen, waardoor er I MH kan optreden. Om te onder
zoeken welke int erne factoren precies bijdragen aan het opt reden van I MH, zull en we in een reeks expe
rimenten ingrijpen op verschillende factoren waarvan bekend is dat zij een rol spelen bij endotheelfunctie 
en/ of vaatpermeabiliteit . De middelen die wij hiervoor zullen gebruiken zijn onderverdeeld in groepen, 
welke hieronder st aan opgenoemd. Gezien het feit dat onze focus prima ir l igt op de interne factoren die 
I MH veroorzaken, zijn in deze categorie meer groepen opgenomen dan in de tweede cat egorie. 

1. Proteïnekinaseremmers . Proteïnekinaseremmers zijn er in vele vormen en kennen een ta l van in
dicat ies, waaronder de behandeling van kanker. Van een aanta l van deze middelen is bekend dat 
zij ook vaatpermeabiliteit kunnen beïnvloeden. Wij zullen drie middelen test en waarvan beschre
ven is dat zij (elders in het lichaam) vaatlekkage kunnen remmen. 

2. Cl -esteraseremmer, lichaamseigen eiwitten welke het complementsyst eem remt en waarvan is 
aangetoond dat het beschermt tegen vaatlekkage en endotheelschade. Daarnaast beïnv loedt Cl 
esteraseremmer de stollingscascade. 

3. Statines. Deze cholesterolsyntheseremmers verlagen niet alleen de plasmaspiegels van choleste
rol, maar hebben ook een beschermend effect op het endotheel, o.a. door de preventie van oxi
datieve stress en relatieve hyperglykemie ( reperfusie) . Globaal worden voornamelijk 3 soorten 
stati nes voorgeschreven, welke wij zullen testen. 

4. Aquaporines, een groep lichaamseigen eiwitten welke zich in het membraan van endotheelcellen 
bevindt en van belang is bij de regeneratie van endotheelcellen . Aquaperines worden verminderd 
tot expressie wordt gebracht in ziek, atherosclerotisch endotheel. Van een aantal m iddelen welke 
ingrijpen op met name Aquaperine- l en 4 is bekend dat zij vaatpermeabiliteit beïnvloeden. Wij 
zullen maximaa l 3 van deze middelen onderzoeken. 

5. Angiopoiëtine-like proteïnes. Deze uitscheidbare eiwitten spelen een rol bij de cholesterolhuis
houding. Van deze middelen is in het brein aanget oond dat ze vaat lekkage en oedeem kunnen 
beschermen (na een periode van ischemie). Er zullen maximaal 3 ang iopoiëtine-li ke proteïnes 
worden getest . 

6. CD40-signalering. CD40 is een molecuul wat zich onder andere op endotheelcellen bevindt. en 
speelt een rol bij vaatpermeabiliteit . Het is reeds aangetoond in het brein dat remming van 
CD40-Iigand (wat aan CD40 bindt en stimuleert) ischemie-reperfusieschade remt. Er zijn meer
dere manieren om de CD40 signalering te remmen. Wij zullen hiervan maximaal 2 stoffen testen . 

7. Glucose-gehalte. Het is bekend dat diabetici een t oegenomen vaatpermeabiliteit hebben en dat 
hoge glucosespiegels de integriteit van endotheelcellen kunnen verminderen. In hoeverre dit een 
rol s eelt rondom een hartinfarct is niet bekend. Er zullen maximaal 4 versch illende lucose e-



ha ltes worden getest. 

De t weede categorie die we zullen onderzoeken behelst de antistoll ingsmiddelen. Naar mate vaatlekkage 
groter wordt, zullen rode bloedcellen bu iten bloedbaan t reden (I MH) . Normaliter weerhoudt het stolling
systeem een massale uit reding van rode bloedcellen . Dit stollingssyst eem wordt echter in de meeste 
hart- en vaatpatiënten medicamenteus geremd. Er zijn dus mogelij k ook externe factoren die het opt re
den van I MH beïnv loeden. Wij zullen de invloed van deze middelen op het optreden van I MH onder
zoeken. Hierin is een onderscheid te maken tussen drie groepen antistollingsmiddelen, welke elk op een 
andere wijze ingrijpen op de stolling. De groepen die we zullen onderzoeken zijn : 

1. Trombineremmers. Deze stoffen blokkeren trombine. Trombine activeert de bloedplaatjes ( = 
t rombocyten) waardoor het stoll ingsproces in gang wordt gezet . Maximaa l 4 versch illende trom
bineremmers zullen worden getest . 

2. Trombocytenaggregatieremmers. Deze stoffen remmen de t rombocytenaggregatie en op deze 
manier de vorming en groei van stolsels. Maximaa l 4 versch illende trombocyten
aggregatieremmers zullen worden getest . 

3. Factor Xa-remmers. Deze middelen remmen de act iviteit van st ollingsfactor Xa . Factor Xa leidt 
tot de vorming van trombine. Maximaa l 4 verschillende Fact or Xa-remmers zullen worden getest . 

I n beide cat egorieën zullen ook placebogroepen worden meegenomen. Per categorie zal voor elke groep 
middelen een placebogroep gebruikt worden (maximaal 10). Als prima ire uitkomstpa rameters hanteren 
wij de mate van vasculaire permeabiliteit , welke wordt vast gesteld m iddels enkele vaatlekkagetracers en 
de mate van intramyocardiale hemorrag ie. Daarnaast zullen we de veranderingen in de morfolog ie van 
endotheelcellen bestuderen. 

I n alle groepen van het project za l gebruik worden gemaakt van het zelfde t ype dierproef, welke hieron
der en in de bij lage Bij schrij vi ng dierproeven (volgnummer 1) is beschreven. 

I n experimenten zal gebruik gemaakt worden van een ca rdiaa l ischemie-reperfusiemodel met ratten . 
Hierbij wordt één van de kransslagaders t ijdelij k volled ig afgebonden, en daarna weer geopend om de 
humane sit uatie na te bootsen, waarin patiënten met een acuut hartinfa rct worden gedotterd. Dit dient 
in-v ivo te gebeuren, omdat de complexe samenhang tussen anatomie, hemodynamica en celmet abolis
me niet goed buiten het lichaam is na te bootsen. Er wordt met ratten gewerkt, omdat ratten een ca rdia
le anatomie hebben, die zeer vergelij kbaar is met de mens. Dit is een erkend model om hart- en vaat
ziekten te bestuderen en wordt vele in de literatuur gebruikt .••••••••••••••••• 

Een overzicht van de hoofdlijnen is ook schematisch weergegeven in de Bij lage Figuren (Figuur 1) . 

3.4.3 Beschrijf en benoem de logische samenhang van deze verschillende onderdelen en de eventuele 
fasering in de uit voering. Vermeld eventuele mïl alen en keuzemomenten. 

Het no-reflow fenomeen wordt gekenmerkt door schade aan de capi llairen, waarbij vaatlekkage optreedt 
en rode bloedcellen buiten de bloedbaan treden . In dit project kij ken we in eerst e instantie naar enkele 
interne factoren die van inv loed zij n op het optreden van vaatl ekkage. Tevens kijken we naar de rol van 
externe factoren (antistollingsmiddelen) op het optreden van I MH. Er is geen bepaalde volgorde in de 
uitvoering van de experimenten. 
Voor een schemat isch overzicht van de verschillende onderdelen zie de Bij lage Figuren (Figuur 2) . Om te 
voorkomen dat dieren onnodig worden gebruikt voor proeven, waarbij van te voren mag worden aange
nomen dat een middel niet werkzaam is, wordt gebruik gemaakt van een beslisboom (zie Bij lage Figuren, 
Figuur 3) . 



 

 

 3.4.4 Benoem de typen dierproeven. Vul per type dierproef een bijlage Beschrijving dierproeven in.  

 Volgnummer Type dierproef  

           1 Bestudering van het optreden van intramyocardiale hemorrhagie bij ischemie-reperfusie 

in ratten. 

           2       

           3           

 4       

  5                            

           6       

           7       

           8       

 9       

           10       

   

  



Centrale Com 

Bijlage 
Beschrijving dierproeven 

• Deze bijlage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven. 
• Per type dierproef moet u deze bijlage invullen en 

toevoegen . 
• Meer informatie vindt u op de website 

www.centra lecommissiedierproeven.nl. 
• Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028) . 

1 Algemene gegevens 

1.1 Vu l uw deelnemernummer 
van de NVWA in. 

1 11400 

1.2 Vu l de naam van de instel- IVU Medisch Centrum 
ling of organisatie in. .__ -----------------------------

1.3 Vu l het volgnummer en het Volgnummer 
type dierproef in . 

Gebruik de volgnummers 
van vraag 3.4.4 van het 
format Projectvoorstel. 

1 

Type dierproef 

Bestudering van het optreden van intramyocardiale hemer
ra ie bï ischemie- re erfusie in ratten 

2 Beschrijving dierproeven 

I A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters 

I Beschrijf de keuze van de experimentele aanpak en de primaire uitkomstparameters. 

Experimentele aanpak: 
Om vaatlekkage en het uittreden van rode bloedcellen na een acuut myocard infarct (intramyocardiale he
morragie of IMH) te besturen is het gebruik van een diermodel noodzakelijk. We kiezen ervoor om in alle 
groepen het zelfde type dierproef te gebruiken : een cardiaa l ischemie-reperfusiemodel in ratten. Ratten 
hebben een hart dat qua anatomie zeer vergelijkbaar is met de mens. Ze zijn daarnaast geschikt om relatief 
gemakkelijk een operatieve ingreep op uit te voeren •••••••••••••••••••• 
••••. Daarnaast biedt dit model de mogelijkheid het weefsel middels (electronen)microscopie tot in 
detail te bestuderen . 

••••••••••••••••••• is gebleken dat in dit diermodel de inductie van ischemie
reperfusie een duidelijk effect in de primaire uitkomstpa rameters naar voren brengt (zie hieronder), ten 
opzichte van controle. Welke mechanisme hier exact aan ten grondslag liggen is echter nog niet duidelijk. 
Om dit te onderzoeken zullen we onderzoeken wat de invloed is van enkele inter-
ne en externe factoren, ten opzichte van placebo. Dit zu llen we doen middels het toedienen van specifieke 
middelen, waarvan bekend dat zij een rol spelen bij vaatpermeabiliteiten/of bloedstolling en dus mogelijk 
ook van invloed zijn op de primaire uitkomstparameters (zie hieronder) . Door het effect van deze middelen 
te bestuderen kan meer inzicht worden gekregen in welke mechanisme verantwoordelijk zijn voor het op
treden van IMH. 

De middelen die bestudeerd zullen worden, staan hieronder opgesomd. De motivatie voor de keus voor deze 
middelen staat beschreven in het Projectvoorstel dierproeven, paragraaf 3 .2 Onderzoeksstrategie. 
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1. Proteïnekinaseremmers. 

2. C1-esteraseremmer.  

3. Statines. 

4. Aquaporines. 

5. Angiopoietin-like proteïnes 

6. Glucose.  

7. CD40-signalering. 

8. Trombineremmers.  

9. Trombocytenaggregatieremmers. 

10. Factor Xa-remmers. 

 

Uitkomstparameters: 

Om het effect van bovenstaande middelen te bestuderen kijken we naar de volgende uitkomstparameters.  

De primaire uitkomstparameters richten zich op vaatlekkage en zijn: de mate van uittreding van erytrocyten 

in het hart en de mate van uitreding van kunstmatige vaatlekkage-tracers, zoals bijvoorbeeld microsferen 

en/of gelabeld albumine. Deze tracers hebben onder andere als voordeel dat de grootte ervan te controleren 

is, om zodoende onderscheid te kunnen maken tussen vroege en late vaatlekkage. Zowel erytrocyten en de 

tracers kunnen post-mortem uitstekend worden gekwantificeerd middels microscopie.  

De secundaire uitkomstparameters richten zich op de veranderingen van het weefsel zelf en zijn: de morfo-

logische veranderingen van capillaire endotheelcellen in het hart, de mate van celdood en hartfunctie. De 

morfologische veranderingen en celdood zullen middels microscopie worden vastgesteld; voor de hartfunctie 

zal echografie worden gebruikt. 

 

 Beschrijf de beoogde behandeling van de dieren (inclusief de aard, de frequentie en de duur van de behan-

delingen waaraan de dieren worden blootgesteld) en onderbouw de gekozen aanpak. 

 Nadat de proefdieren op het proefdiercentrum zijn aangekomen zullen zij minimaal 14 dagen acclimatiseren. 

Gedurende deze periode worden de dieren in groepshuisvesting gehouden en krijgen een standaard dieet. 

De dieren zullen dagelijks worden geïnspecteerd en regelmatig worden gewogen door ervaren dierverzor-

gers/biotechnici.   

Na deze periode zullen de dieren worden geanestheseerd middels gasanesthesie met aanvullende pijnstil-

ling. Hierna worden de dieren geïntubeerd en deels geschoren. Via de intubatie zullen de dieren adequaat 

worden geventileerd met daarbij een aanvullende onderhoudsdosering gasanesthesie. Daarna zal de borst-

kast chirurgisch worden geopend en gespreid, zodat het hart en de linker kransslagader (LAD) zichtbaar 

worden. Deze LAD zal vervolgens met een verwijderbare ligatie tijdelijke volledig worden afgebonden. Na de 

periode van afsluiting (ischemie), zal de ligatie worden opgeheven, waardoor de bloedtoevoer wordt her-

steld (reperfusie).  

Gedurende deze periode van ischemie en/of reperfusie zal middels een injectie een van de hierboven be-

schreven middelen en een tracer voor vroege vaatlekkage worden toegediend. Deze tracer is biologisch inert 

en treedt enkel bij toegenomen vaatpermeabiliteit buiten de bloedbaan. Tevens zal gedurende deze periode 

echografie worden toegepast om de hartfunctie te bestuderen.  

Na een vaste periode van reperfusie, zal het hart worden uitnomen en direct in ijskoude buffer worden ge-

dompeld, om de contractie te stoppen en weefselschade tegen te gaan. Door het uitnemen van het hart, zal 

het dier overlijden. Het uitgenomen hart zal vervolgens aan een Langendorff-opstelling worden gekoppeld. 

In deze opstelling wordt het hart zodanig geperfundeerd, dat het zijn contractiele functie –buiten het li-

chaam- hersteld en behoudt. De Langendorff opstelling biedt daarmee de mogelijkheid om onder gecontro-

leerde omstandigheden hartfunctie, perfusie en vaatweerstand te meten. Tevens wordt een tweede tracer 

voor toegediend om gevorderde vaatlekkage te kunnen kwantificeren. Hierna zal het hart worden gefixeerd 

en gepreserveerd voor histologische analyse (microscopie). 

 

Een overzicht van de beoogde behandeling is ook schematisch weergegeven in de Bijlage Figuren (Figuur 1). 

 

 Geef aan welke overwegingen en statistische methoden worden gebruikt om het aantal benodigde dieren tot 

een minimum te beperken. 
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Van elke hart za l het weefsel aan achterzijde - waarvan geen toevoerende kransslagader is afgebonden 
worden gebruikt om te vergelijken met het gebied van de hartspier waa r ischemie-reperfusie is geïndu
ceerd. Op deze manier kan een deel van de ana lyses gepaard worden getest. Dit verhoogt het onderschei
dend vermogen van de proef en daarmee wordt het aantal benodigde dieren geminima liseerd . Dit is niet 
echter niet mogelijk voor alle pa rameters (zoa ls hartfunctie), waa rdoor de noodzaak voor placebogroepen 
blijft bestaan. We hebben de groepsgrootte berekend middels een poweranalyse, gebaseerd op waa rdes uit 
eerdere experimenten waarbij we uitgaan van het volgende: power 0.8, alfa 0 .05, verschil in gemiddelde 
0 .15, standaard deviatie 0 .15. Het verwachte uitva lspercentage is 10%, voornamelijk door niet
corrigeerbare ritmestoornissen, waa raan de dieren zullen sterven. Gezien de volledige anesthesie zal dit het 
welzij n/ongerief niet aantasten. Dit leidt dit tot een groepsgrootte van 19 dieren per onderdeel. Het ver
wachte uitvalspercentage en overige uitgangswaardes zij n gebaseerd op ••••••••••••• -I B. De dieren 

I Benoem de diersoorten, herkomst, geschatte aantallen en levensstadia. Onderbouw deze keuzes . 

Er wordt gebruik gemaakt van mannelijke Wista r ratten . In vakliteratuur wordt beschreven v rouwelijke rat
ten minder ischemie-reperfusieschade ondervinden, voornamelijk door de cardioprotectieve werking van 
oestrogeen 

Dit maakt vrouwelijk dieren minder geschikt om het 
effect van de beschreven middelen te testen . Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of er t ussen man
nen en v rouwen systematische verschillen zij n in het optreden van IMH; dit ligt echter buiten de scope van 
dit onderzoeksproject. De dieren worden afgenomen van een erkende leverancier. De dieren zullen rond de 
10 weken oud zijn aan het begin het experiment. Er zullen in totaa l 760 dieren gebruikt worden (19 dieren 
per groep, 31 interventiegroepen en 1 placebogroep) . Een overzicht van alle groepen met bijhorende aanta l
len zï n schematisch weer e even in de Bïla e Figuren Fi uur 2 . 

IC. Hergebruik 

I Is er hergebruik van dieren? 

I 181 Nee, ga door met vraag D. 

D Ja > Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt 
eacht. 

I Is er in het voorgaande of in het geplande gebruik sprake van (of een r isico van) ernstig ongerief? 

Nee 

I D Ja > Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

ID. Vervanging, vermindering en verfijning 

Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning zij n meegewogen bij 
het bepa len van de experimentele strategie, de keuze van de dieren en de opzet van de dierproef en welk 
keuzes daarbii zii n oemaakt . 

Vervanging 
Hart- en vaatziekten zij n in oorsprong zeer complex en dit geldt met name voor de reeks aan kort opeen
volgende veranderingen die optreden rondom een acuut hartinfarct. Hierbij spelen niet alleen weefselkarak
teristieken een rol, maar ook specifieke veranderingen in bloeddruk en - stroomsnelheid, alsmede de in
stroom van bloedplaatjes en immuuncellen. Voor het bestuderen van capillairen zijn microscopische ana ly
ses nodig, waa rbij een stukje weefsel onontbeerlijk is. Bij patiënten zou dit een biopt betekenen, wat in het 
geval van hartweefsel niet goed mogelijk en r isicovol is. Daarom zijn er proefdieren nodig om dit onderzoek 
uit te voeren. 

Vermindering 
Gebaseerd op resultaten uit eerdere proeven hebben wij een inschatting gemaakt van het te verwachten 
effect. Middels een powerberekening kan dan worden uitgerekend wat het kleinste aantal dieren is, dat no
dig is om een statistisch significant verschil aan te tonen. Daarnaast zu llen de dieren deels als eigen controle 
worden gebruikt, waardoor het aantal benodigde dieren verder wordt teruggebracht. 
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Verfijning 
Alle experimenten worden onder anesthesie met aanvullende pijnstilling uitgevoerd en alle dieren worden 
onder anesthesie met aanvu llende oiinstillina aedood. 

Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lij den of angst bij de dieren en de kans op 
nadeliae mi lieueffecten tot een minimum te beperken. 

Na een periode van accl imatisat ie worden de dieren in groepshuisvesting geplaatst, met ad libit um toegang 
t ot voer en water. Tij dens de operatie krijgen de dieren anesthesie met aanvullende pijnbestrij ding, waar
door het ongerief licht is. Tevens is operatieduur zo kort als mogelijk gehouden voor het doel van dit expe
riment. De dieren zullen niet ont waken uit de anesthesie, wat het ongerief tevens licht houdt . 

Herhaling en duplicering 

IE. Herhaling 

Geef aan hoe is nagegaan of deze dierproeven niet al eerder zij n uitgevoerd . I ndien van toepassing geef aan 
waarom du licat ie noodzakeli ·k is. 

Zover onze kennis reikt zijn dergelijk proeven nog niet eerder uitgevoerd of is hier de data nog niet van 

gepresenteerd. •••••••••••••••••••••••••••••••••• is o de hoogte van wat er in het onderzoeksveld s eelt. Het r isico o du licatie is klein. 

Huisvesting en verzorging 

I F. Huisvesting en verzorging 

Worden de dieren anders dan volgens de eisen in bijlage lil van de r ichtlijn 2010/ 63/ EU gehuisvesten/of 
verzor d? 

D Ja > Geef, indien dit kan resu lteren in nadelige effecten op het dierenwelzij n, aan op welke wijze de 
dieren worden gehuisvest en verzorgd en motiveer de keuze om af te wijken van de eisen in bovenge
noemde bij lage lil. 

G. Plaats waar de dieren worden gehuisvest 

Worden de dierproeven geheel of gedeeltelij k uitgevoerd bij een inrichting die niet onder de recht streekse 
verantwoordelïkheid van een instellingsver unninghouder Wod va lt? 

I [8J Nee > Ga verder met v raag H. 

I D Ja > Geef aan wat voor bedrij f of instelling dit betreft. 

Waarom is hiervoor gekozen en hoe wordt een adequate huisvesting, verzorging en behandeling van de 
dieren gewaarborgd? 

Ongeriefinschatting/humane eindpunten 

I H. Pijn en pijnbestrijding 

I Valt te voorzien dat er pijn kan opt reden bij de dieren? 

I D Nee > Ga verder met v raag I. 

[8J Ja > worden in dat geval verdoving, pijnstill ing en/of andere pij nverlichtingsmethoden 
ast? 

D Nee > Motiveer dan waarom geen pijnver licht ingsmethoden worden toegepast. 

[8J Ja > Geef dan aan welke pij nverlichtingsmethoden worden toegepast en op welke 
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wijze wordt verzekerd dat dit op een optimale wijze gebeurt. 

  Er zal gasanesthesie met aanvullende pijnstilling worden gebruikt. Pijnstilling wordt regelmatig getest door 

de reactie op een pijnstimulus te controleren.  

 
I. Overige aantasting van het welzijn en maatregelen 

 Welke eventuele andere vormen van welzijnsaantasting worden voorzien? 

 Geen.  

 Geef aan wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. 
 Niet van toepassing.  
 
Beschrijf welke maatregelen worden genomen om deze schadelijke effecten te voorkomen of waar mogelijk 

te minimaliseren. 
 
 Niet van toepassing.                                   

 J. Humane eindpunten 

  Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van humane 

eindpunten geïndiceerd is om verder lijden van de dieren te voorkomen? 

  Nee > Ga verder met vraag K. 

            Ja > Geef aan welke criteria hierbij worden gehanteerd. 

            

 Welk percentage van de dieren loopt kans deze criteria te halen? 

  Het experiment wordt gestopt indien er meer dan 25% van de dieren uitvalt door sterfte tijdens de opera-

tie. Gezien de volledige anesthesie zal dit het welzijn/ongerief niet aantasten.      

 
K. Classificatie van ongerief 

 Geef aan hoe in het licht van alle hierboven beschreven negatieve effecten het cumulatief onge-

rief wordt geclassificeerd in termen van ‘terminaal’, ‘licht’, ‘matig’ of  ‘ernstig’ ongerief. 
  Dit zijn allemaal terminale experimenten. Alle dieren worden onder anesthesie met aanvullende pijnstilling 
gedood.  

 
Einde experiment 

 
L. Wijze van doden 

 Worden de dieren als onderdeel van het experiment of na afloop van het experiment gedood? 

  Nee 

            Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essentieel is voor deze proef. 

 Om de effecten van de interventie op het hart goed te kunnen bestuderen, dient het hart uit het lichaam te 
worden genomen.  

Wordt er een methode(n) van doden uit bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU toegepast? 

                            Nee > Beschrijf de euthanasiemethode en onderbouw de keuze hiervoor. 

                                    

                    Ja  
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Centrale Commissie Dierproeven 

Bijlage 
Beschrijving dierproeven 

• Deze bij lage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven. 
• Per type dierproef moet u deze bij lage invullen en 

toevoegen. 
• Meer informatie vindt u op de website 

www. centralecommissiedierproeven. nl. 
• Of neem telefonisch cont act op. (0900-2800028) . 

1 Algemene gegevens 

1.1 Vul uw deelnemernummer 
van de NVWA in. 

1 11400 

1.2 Vul de naam van de instel- IVU Medisch Centrum 
ling of organisat ie in. .__ -----------------------------

1.3 Vul het volgnummer en het Volgnummer 
type dierproef in. 

Gebruik de volgnummers 
van vraag 3.4.4 van het 
format Projectvoorstel. 

1 

Type dierproef 

Bestudering van het optreden van intramyocardiale hemor
ra ie bi· ischemie-re erfusie in ratt en 

2 Beschrij v ing d ierproeven 

I A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters 

I Beschrij f de keuze van de experimentele aanpak en de prima ire uit komstparamet ers. 

Experimentele aanpak : 
Om vaatlekkage en het uittreden van rode bloedcellen na een acuut myocard infa rct (intramyocardiale he
morragie of I MH) te besturen is het gebruik van een diermodel noodzakelij k. We kiezen ervoor om in alle 
groepen het zelfde type dierproef te gebruiken : een cardiaa l ischem ie- reperfusiemodel in ratt en . Ratten 
hebben een hart dat qua anatomie zeer vergelij kbaar is met de mens. Ze zijn daarnaast geschikt om relatief 
gemakkelijk een operatieve ingreep op uit te voeren en er is ••••••••••••••••• 
••••. Daarnaast biedt dit model de mogelij kheid het weefsel m iddels (electronen)microscopie tot in 
detail te bestuderen . 

••••••••••••••••••• is gebleken dat in dit diermodel de inductie van ischemie
reperfusie een duidelij k effect in de primaire uitkomstpa rameters naar voren brengt (zie hieronder), ten 
opzichte van cont role. Welke mechanisme hier exact aan ten grondslag liggen is echter nog niet duidelij k. 
Om dit te onderzoeken zullen we onderzoeken wat de invloed is van enkele inter-
ne en externe factoren, ten opzichte van placebo. Dit zullen we doen middels het toed ienen van specifieke 
middelen, waarvan bekend dat zij een rol spelen bij vaatpermeabiliteit en/ of bloedstolling en dus mogelij k 
ook van invloed zij n op de primaire uitkomstpa rameters (zie hieronder). Door het effect van deze middelen 
te bestuderen kan meer inzicht worden gekregen in welke mechanisme verant woordelij k zij n voor het op
treden van IMH. 

De middelen die bestudeerd zullen worden, st aan hieronder opgesomd. De mot ivatie voor de keus voor deze 
I middelen staat beschreven in het Projectvoorstel dierproeven, pa ragraaf 3 .2 Onderzoeksst rategie. 

bollen
Tekstvak
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1. Proteïnekinaseremmers. 

2. C1-esteraseremmer.  

3. Statines. 

4. Aquaporines. 

5. Angiopoietin-like proteïnes 

6. Glucose.  

7. CD40-signalering. 

8. Trombineremmers.  

9. Trombocytenaggregatieremmers. 

10. Factor Xa-remmers. 

 

Uitkomstparameters: 

Om het effect van bovenstaande middelen te bestuderen kijken we naar de volgende uitkomstparameters.  

De primaire uitkomstparameters richten zich op vaatlekkage en zijn: de mate van uittreding van erytrocyten 

in het hart en de mate van uitreding van kunstmatige vaatlekkage-tracers, zoals bijvoorbeeld microsferen 

en/of gelabeld albumine. Deze tracers hebben onder andere als voordeel dat de grootte ervan te controleren 

is, om zodoende onderscheid te kunnen maken tussen vroege en late vaatlekkage. Zowel erytrocyten en de 

tracers kunnen post-mortem uitstekend worden gekwantificeerd middels microscopie.  

De secundaire uitkomstparameters richten zich op de veranderingen van het weefsel zelf en zijn: de morfo-

logische veranderingen van capillaire endotheelcellen in het hart, de mate van celdood en hartfunctie. De 

morfologische veranderingen en celdood zullen middels microscopie worden vastgesteld; voor de hartfunctie 

zal echografie worden gebruikt. 

 

 Beschrijf de beoogde behandeling van de dieren (inclusief de aard, de frequentie en de duur van de behan-

delingen waaraan de dieren worden blootgesteld) en onderbouw de gekozen aanpak. 

 Nadat de proefdieren op het proefdiercentrum zijn aangekomen zullen zij minimaal 14 dagen acclimatiseren. 

Gedurende deze periode worden de dieren in groepshuisvesting gehouden en krijgen een standaard dieet. 

De dieren zullen dagelijks worden geïnspecteerd en regelmatig worden gewogen door ervaren dierverzor-

gers/biotechnici.   

Na deze periode zullen de dieren worden geanestheseerd middels gasanesthesie met aanvullende pijnstil-

ling. Hierna worden de dieren geïntubeerd en deels geschoren. Via de intubatie zullen de dieren adequaat 

worden geventileerd met daarbij een aanvullende onderhoudsdosering gasanesthesie. Daarna zal de borst-

kast chirurgisch worden geopend en gespreid, zodat het hart en de linker kransslagader (LAD) zichtbaar 

worden. Deze LAD zal vervolgens met een verwijderbare ligatie tijdelijke volledig worden afgebonden. Na de 

periode van afsluiting (ischemie), zal de ligatie worden opgeheven, waardoor de bloedtoevoer wordt her-

steld (reperfusie).  

Gedurende deze periode van ischemie en/of reperfusie zal middels een injectie een van de hierboven be-

schreven middelen en een tracer voor vroege vaatlekkage worden toegediend. Deze tracer is biologisch inert 

en treedt enkel bij toegenomen vaatpermeabiliteit buiten de bloedbaan. Tevens zal gedurende deze periode 

echografie worden toegepast om de hartfunctie te bestuderen.  

Na een vaste periode van reperfusie, zal het hart worden uitnomen en direct in ijskoude buffer worden ge-

dompeld, om de contractie te stoppen en weefselschade tegen te gaan. Door het uitnemen van het hart, zal 

het dier overlijden. Het uitgenomen hart zal vervolgens aan een Langendorff-opstelling worden gekoppeld. 

In deze opstelling wordt het hart zodanig geperfundeerd, dat het zijn contractiele functie –buiten het li-

chaam- hersteld en behoudt. De Langendorff opstelling biedt daarmee de mogelijkheid om onder gecontro-

leerde omstandigheden hartfunctie, perfusie en vaatweerstand te meten. Tevens wordt een tweede tracer 

voor toegediend om gevorderde vaatlekkage te kunnen kwantificeren. Hierna zal het hart worden gefixeerd 

en gepreserveerd voor histologische analyse (microscopie). 

 

Een overzicht van de beoogde behandeling is ook schematisch weergegeven in de Bijlage Figuren (Figuur 1). 

 

 Geef aan welke overwegingen en statistische methoden worden gebruikt om het aantal benodigde dieren tot 

een minimum te beperken. 

 



Van elke hart zal het weefsel aan achterzij de - waarvan geen toevoerende kransslagader is afgebonden
worden gebruikt om te vergelijken met het gebied van de hartspier waa r ischemie-reperfusie is geïndu
ceerd . Op deze manier kan een deel van de ana lyses gepaard worden getest . Dit verhoogt het onderschei
dend vermogen van de proef en daarmee wordt het aantal benodigde dieren verder geminima liseerd . Dit is 
niet echt er niet mogelijk voor alle parameters (zoals hartfunct ie), waardoor de noodzaak voor placebogroe
pen blijft best aan. 
Voor de berekening van de groepsgrootte gaan we uit van de volgende gegevens: power 0.8, alfa 0.05, 
verschil in gemiddelde 0.15, st andaard deviatie 0.15. Het verwachte uitva lspercentage in dit relatief kort 
ischemie-reperfusiemodel is 10% . Dit wordt voornamelij k veroorzaakt door niet-corrigeerbare ritmestoornis
sen, waaraan de dieren voortijdig zullen sterven. Deze ritmestoornissen zijn het gevolg van de ische
mie/ reperfusie, maar kunnen worden verminderd door het gebruik van gasanesthesie, wat wij zu llen toe
passen in deze dierproef. Gezien de volledige anesthesie zullen eventuele ritmestoornissen het wel
zijnj ongerief niet aant asten . Een powerberekening op basis van bovenstaande gegevens leidt dit t ot een 
groepsgrootte van 19 dieren per onderdeel. Het verwachte uitva lspercentage en overige uitgangswaardes 

zi ·_!l_gebaseerd OQ •••••••••••••••••-'--------------------
1 B. De dieren 

I Benoem de diersoorten, herkomst, geschatte aantallen en levensstadia. Onderbouw deze keuzes . 

Er wordt gebruik gemaakt van mannelij ke Wista r ratten . In vakliteratuu r wordt beschreven v rouwelijke rat
t en minder ischemie-reperfusieschade onderv inden, voornamelij k door de cardioprotectieve werking van 
oestrogeen 

Dit maakt vrouwelijk dieren minder gesch ikt om het 
effect van de beschreven middelen te testen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwij zen of er tussen man
nen en v rouwen systematische verschillen zijn in het optreden van I MH; dit ligt echter buiten de scope van 
dit onderzoeksproject . De dieren worden afgenomen van een erkende leverancier. De dieren zullen rond de 
10 weken oud zijn aan het begin het experiment . Er zullen in totaa l 760 dieren gebruikt worden (19 dieren 
per groep, 31 interventiegroepen en 1 placebogroep). Een overzicht van alle groepen met bijhorende aanta l
len zïn schematisch weer e even in de Bïla e Fi uren Fi uur 2 . 

IC. Hergebruik 

I Is er hergebruik van dieren? 

I C8J Nee. ga door met vraaa D. 

D Ja > Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in d it geval acceptabel wordt 
eacht. 

I Is er in het voorgaande of in het geplande gebruik sprake van (of een r isico van) ernst ig ongerief? 

Nee 

I D Ja > Geef aan op basis van welke overweg ingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht . 

ID. Vervanging, vermindering en verfijning 

Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfij ning zijn meegewogen bij 
het bepa len van de experimentele strategie, de keuze van de dieren en de opzet van de dierproef en welk 
keuzes daarbij zijn gemaakt . 

Vervang ing 
Hart- en vaat ziekt en zijn in oorsprong zeer complex en dit geldt met name voor de reeks aan kort opeen
volgende veranderingen die optreden rondom een acuut hartinfarct. Hierbij spelen niet alleen weefselkarak
t er istieken een rol, maar ook specifieke veranderingen in bloeddruk en - stroomsnelheid, alsmede de in
stroom van bloedplaatjes en immuuncellen . Voor het bestuderen van capil lairen zijn microscopische ana ly
ses nodig, waa rbij een stukje weefsel onontbeerlijk is. Bij patiënt en zou dit een biopt betekenen, wat in het 
geval van hartweefsel niet goed mogelij k en risicovol is. Daarom zijn er proefd ieren nodig om dit onderzoek 
uit te voeren . 

Vermindering 
Gebaseerd op resultaten uit eerdere proeven hebben wij een inschatting gemaakt van het te verwachten 
effect. Middels een powerberekening kan dan worden uitgerekend wat het kleinste aanta l dieren is, dat no-



dig is om een statistisch significant versch il aan te tonen. Daarnaast zullen de dieren deels als eigen controle 
worden gebruikt , waardoor het aantal benodigde dieren verder wordt teruggebracht . 

Verfijn ing 
Alle experiment en worden onder anesthesie met aanvullende pijnst illing uitgevoerd en alle dieren worden 
onder anesthesie met aanvullende oii nstillinq oedood. 

Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lij den of angst bij de dieren en de kans op 
nadelige milieueffecten tot een minimum te beperken. 

Na een periode van acclimatisatie worden de dieren in groepshu isvesti ng geplaatst, met ad libit um toegang 
t ot voer en water. Tijdens de operatie kr ij gen de dieren anesthesie met aanvullende pij nbestrijding, waar
door het ongerief licht is. Tevens is operatieduur zo kort als mogelij k gehouden voor het doel van dit expe
r iment. De dieren zullen niet ontwaken uit de anesthesie wat het ongerief tevens licht houdt. 

Herhaling en duplicering 

IE. Herhaling 

Geef aan hoe is nagegaan of deze dierproeven niet al eerder zijn uitgevoerd . Ind ien van toepassing geef aan 
waarom du licatie noodzakelïk is. 

Zover onze kenn is reikt zij n dergelijk proeven nog niet eerder uitgevoerd of is hier de data nog niet van 
gepresenteerd .•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
is o de hoogt e van wat er in het onderzoeksveld s eelt . Het r isico o du licatie is klein. 

Huisvesting en verzorging 

I F. Huisvesting en verzorging 

Worden de dieren anders dan volgens de eisen in bij lage lil van de richt lijn 2010/ 63/ EU gehu isvest en/ of 
verzor d? 

D Ja > Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wij ze de 
dieren worden gehuisvest en verzorgd en mot iveer de keuze om af te wijken van de eisen in bovenge
noemde bi "la e lil. 

G. Plaats waar de dieren worden gehuisvest 

Worden de dierproeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inr ichting die niet onder de rechtstreekse 
verantwoordelïkheid van een instellingsver unninghouder Wod va lt? 

I I:8J Nee > Ga verder met v raag H. 

I D Ja > Geef aan wat voor bedrijf of instel ling dit betreft. 

Waarom is hiervoor gekozen en hoe wordt een adequate huisvest ing, verzorg ing en behandeling van de 
dieren ewaarborgd? 

Ongeriefinschatting/humane eindpunten 

I H. Pijn en pijnbestrijding 

I Valt te voorzien dat er pijn kan optreden bij de dieren? 

I D Nee > Ga verder met v raag I. 

[8J Ja > worden in dat geval verdoving, pijnst il ling en/of andere pij nverlicht ingsmethoden 
toe e ast? 



D Nee > Mot iveer dan waarom geen pijnverlichtingsmethoden worden toegepast. 

I 1Z1 Ja > Geef dan aan welke pij nverl ichtingsmet hoden worden toegepast en op welke 
~jze word t ve rzekerd dat d it OR een O!)tim ale w ij ze gebeurt . 

Er zal gasanesthesie met aanvullende pijnstill ing worden gebruikt. Pijnst illing wordt regelmatig getest door 
de react ie o een i ·nstimu lus te controleren. 

I. Overige aantasting van het welzijn en maatregelen 

I Welke eventuele andere vormen van welzijnsaantasting worden voorzien? 

Geen. 

I Geef aan wat de m ogelijke oorzaken hiervan zijn . 

L Niet van toepassing. 

Beschrijf welke maatregelen worden genomen om deze schadelijke effecten te voorkomen of waa r mogelijk 
t e minimaliseren. 

I Niet van toepassing. 

IJ. Humane eindpunten 

I Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstand igheden voordoen waa rbij het toepassen van humane 
~punten geïnd iceerd is om verder lijden van de dieren te voorkomen? 

I D Nee > Ga verder met vraag K. 

I IZI Ja > Geef aan welke criteria hierbij worden gehanteerd . 

I Welk percentage van de dieren loopt kans deze criteria te ha len? 

Het experiment wordt gestopt indien er meer dan 25% van de dieren uitvalt door st erfte wegens ernstige 
ritmestoornissen t ij dens de operatie. Gezien de volledige anesthesie zal dit het welzijnj ongerief niet aantas
t en . 

IK. classificatie van ongerief 

Geef aan hoe in het licht van a l le hierboven beschreven negatieve effecten het cumu lat ief onge
rief wordt eclassificeerd in termen van 'terminaal' 'licht' 'mati ' of 'ernsti ' on e rief. 

Dit zijn allemaa l terminale experimenten. Alle dieren worden onder anesthesie met aanvu llende pijnstilling 
gedood. 

Einde experiment 

I L. Wijze van doden 

I Worden de dieren als onderdeel van het experiment of na afloop van het experiment gedood? 

D Nee 

I IZI Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essenti eel is voor deze proef . 

Om de effecten van de int erventie op hat hart goed te kunnen bestuderen, dient het hart uit het lichaam te 
worden genomen. 
Wordt er een methode(n) van doden uit bij lage IV van richtl ij n 2010/ 63/ EU toegepast? 

I D Nee > Beschrijf de eut hanasiemethode en onderbouw de keuze hiervoor. 

IZI Ja 



Centrale Commissie Dierproeven 

Bijlage 
Beschrijving dierproeven 

• Deze bij lage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven. 
• Per type dierproef moet u deze bij lage invullen en 

toevoegen. 
• Meer informatie vindt u op de website 

www. centralecommissiedierproeven. nl. 
• Of neem telefonisch cont act op. (0900-2800028) . 

1 Algemene gegevens 

1.1 Vul uw deelnemernummer 
van de NVWA in. 

1 11400 

1.2 Vul de naam van de instel- IVU Medisch Centrum 
ling of organisat ie in. .__ -----------------------------

1.3 Vul het volgnummer en het Volgnummer 
type dierproef in. 

Gebruik de volgnummers 
van vraag 3.4.4 van het 
format Projectvoorstel. 

1 

Type dierproef 

Bestudering van het optreden van intramyocardiale hemor
ra ie bi· ischemie-re erfusie in ratt en 

2 Beschrij v ing d ierproeven 

I A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters 

I Beschrij f de keuze van de experimentele aanpak en de prima ire uit komstparamet ers. 

Experimentele aanpak : 
Om vaatlekkage en het uittreden van rode bloedcellen na een acuut myocard infa rct (intramyocardiale he
morragie of I MH) te besturen is het gebruik van een diermodel noodzakelij k. We kiezen ervoor om in alle 
groepen het zelfde type dierproef te gebruiken : een cardiaa l ischem ie- reperfusiemodel in ratt en . Ratten 
hebben een hart dat qua anatomie zeer vergelij kbaar is met de mens. Ze zijn daarnaast geschikt om relatief 
gemakkelijk een operatieve ingreep op uit te voeren en er is ••••••••••••••••• 
•••• Daarnaast biedt dit model de mogelij kheid het weefsel m iddels (electronen)microscopie tot in 
detail te bestuderen. 

Uit is gebleken dat in dit diermodel de inductie van ischemie-
reperfusie een duidelij k effect in de primaire uitkomstpa rameters naar voren brengt (zie hieronder), ten 
opzichte van cont role. Welke mechanisme hier exact aan ten grondslag liggen is echter nog niet duidelij k. 
Om dit te onderzoeken zullen we met onderzoeken wat de invloed is van enkele inter-
ne en externe factoren, ten opzichte van placebo. Dit zullen we doen middels het toed ienen van specifieke 
middelen, waarvan bekend dat zij een rol spelen bij vaatpermeabiliteit en/ of bloedstolling en dus mogelij k 
ook van invloed zij n op de primaire uitkomstpa rameters (zie hieronder). Door het effect van deze middelen 
te bestuderen kan meer inzicht worden gekregen in welke mechanisme verant woordelij k zij n voor het op
treden van IMH. 

De middelen die bestudeerd zullen worden, st aan hieronder opgesomd. De mot ivatie voor de keus voor deze 
I middelen staat beschreven in het Projectvoorstel dierproeven, pa ragraaf 3 .2 Onderzoeksst rategie. 
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1. Proteïnekinaseremmers. 

2. C1-esteraseremmer.  

3. Statines. 

4. Aquaporines. 

5. Angiopoietin-like proteïnes 

6. Glucose.  

7. CD40-signalering. 

8. Trombineremmers.  

9. Trombocytenaggregatieremmers. 

10. Factor Xa-remmers. 

 

Uitkomstparameters: 

Om het effect van bovenstaande middelen te bestuderen kijken we naar de volgende uitkomstparameters.  

De primaire uitkomstparameters richten zich op vaatlekkage en zijn: de mate van uittreding van erytrocyten 

in het hart en de mate van uitreding van kunstmatige vaatlekkage-tracers, zoals bijvoorbeeld microsferen 

en/of gelabeld albumine. Deze tracers hebben onder andere als voordeel dat de grootte ervan te controleren 

is, om zodoende onderscheid te kunnen maken tussen vroege en late vaatlekkage. Zowel erytrocyten en de 

tracers kunnen post-mortem uitstekend worden gekwantificeerd middels microscopie.  

De secundaire uitkomstparameters richten zich op de veranderingen van het weefsel zelf en zijn: de morfo-

logische veranderingen van capillaire endotheelcellen in het hart, de mate van celdood en hartfunctie. De 

morfologische veranderingen en celdood zullen middels microscopie worden vastgesteld; voor de hartfunctie 

zal echografie worden gebruikt. 

 

 Beschrijf de beoogde behandeling van de dieren (inclusief de aard, de frequentie en de duur van de behan-

delingen waaraan de dieren worden blootgesteld) en onderbouw de gekozen aanpak. 

 Nadat de proefdieren op het proefdiercentrum zijn aangekomen zullen zij minimaal 14 dagen acclimatiseren. 

Gedurende deze periode worden de dieren in groepshuisvesting gehouden en krijgen een standaard dieet. 

De dieren zullen dagelijks worden geïnspecteerd en regelmatig worden gewogen door ervaren dierverzor-

gers/biotechnici.   

Na deze periode zullen de dieren worden geanestheseerd middels gasanesthesie met aanvullende pijnstil-

ling. Hierna worden de dieren geïntubeerd en deels geschoren. Via de intubatie zullen de dieren adequaat 

worden geventileerd met daarbij een aanvullende onderhoudsdosering gasanesthesie. Daarna zal de borst-

kast chirurgisch worden geopend en gespreid, zodat het hart en de linker kransslagader (LAD) zichtbaar 

worden. Deze LAD zal vervolgens met een verwijderbare ligatie tijdelijke volledig worden afgebonden. Na de 

periode van afsluiting (ischemie), zal de ligatie worden opgeheven, waardoor de bloedtoevoer wordt her-

steld (reperfusie).  

Gedurende deze periode van ischemie en/of reperfusie zal middels een injectie een van de hierboven be-

schreven middelen en een tracer voor vroege vaatlekkage worden toegediend. Deze tracer is biologisch inert 

en treedt enkel bij toegenomen vaatpermeabiliteit buiten de bloedbaan. Tevens zal gedurende deze periode 

echografie worden toegepast om de hartfunctie te bestuderen.  

Na een vaste periode van reperfusie, zal het hart worden uitnomen en direct in ijskoude buffer worden ge-

dompeld, om de contractie te stoppen en weefselschade tegen te gaan. Door het uitnemen van het hart, zal 

het dier overlijden. Het uitgenomen hart zal vervolgens aan een Langendorff-opstelling worden gekoppeld. 

In deze opstelling wordt het hart zodanig geperfundeerd, dat het zijn contractiele functie –buiten het li-

chaam- hersteld en behoudt. De Langendorff opstelling biedt daarmee de mogelijkheid om onder gecontro-

leerde omstandigheden hartfunctie, perfusie en vaatweerstand te meten. Tevens wordt een tweede tracer 

voor toegediend om gevorderde vaatlekkage te kunnen kwantificeren. Hierna zal het hart worden gefixeerd 

en gepreserveerd voor histologische analyse (microscopie). 

 

Een overzicht van de beoogde behandeling is ook schematisch weergegeven in de Bijlage Figuren (Figuur 1). 

 

 Geef aan welke overwegingen en statistische methoden worden gebruikt om het aantal benodigde dieren tot 

een minimum te beperken. 

 



Van elke hart zal het weefsel aan achterzij de - waarvan geen toevoerende kransslagader is afgebonden
worden gebruikt om te vergelijken met het gebied van de hartspier waa r ischemie-reperfusie is geïndu
ceerd . Op deze manier kan een deel van de ana lyses gepaard worden getest . Dit verhoogt het onderschei
dend vermogen van de proef en daarmee wordt het aantal benodigde dieren verder geminima liseerd . Dit is 
niet echt er niet mogelijk voor alle parameters (zoals hartfunct ie), waardoor de noodzaak voor placebogroe
pen blijft best aan. 
Voor de berekening van de groepsgrootte gaan we uit van de volgende gegevens: power 0.8, alfa 0.05, 
verschil in gemiddelde 0.15, st andaard deviatie 0.15. Het verwachte uitva lspercentage in dit relatief kort 
ischemie-reperfusiemodel is 10% . Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door niet-corrigeerbare ritmestoornis
sen, waaraan de dieren voortijdig zullen st erven. Deze r itmestoorn issen zijn het gevolg van de ische
mie/reperfusie, maar kunnen worden verminderd door het gebruik van gasanesthesie, wat wij zullen toe
passen in deze dierproef. Gezien de volledige anesthesie zullen eventuele r itmest oornissen het wel
zijn/ ongerief niet aant asten . Een powerbereken ing op basis van bovenstaande gegevens leidt dit tot een 
groepsgrootte van 19 dieren per onderdeel. Het verwachte uit valspercentage en overige uitgangswaardes 

zi ·_!l_gebaseerd OQ •••••••••••••••••-'--------------------
1 B. De dieren 

I Benoem de diersoorten, herkomst, geschatte aantallen en levensstadia. Onderbouw deze keuzes . 

Er wordt gebruik gemaakt van mannelij ke Wista r ratten . In vakliteratuu r wordt beschreven v rouwelijke rat
t en minder ischemie-reperfusieschade onderv inden, voornamelij k door de cardioprotectieve werking van 
oestrogeen 

). Dit maakt vrouwelijk dieren minder gesch ikt om het 
effect van de beschreven middelen te testen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwij zen of er tussen man
nen en v rouwen systematische verschillen zijn in het optreden van I MH; dit ligt echter buiten de scope van 
dit onderzoeksproject . De dieren worden afgenomen van een erkende leverancier. De dieren zullen rond de 
10 weken oud zijn aan het begin het experiment . Er zullen in totaa l 760 dieren gebruikt worden (19 dieren 
per groep, 31 interventiegroepen en 1 placebogroep). Een overzicht van alle groepen met bijhorende aanta l
len zïn schematisch weer e even in de Bïla e Fi uren Fi uur 2 . 

IC. Hergebruik 

I Is er hergebruik van dieren? 

I C8J Nee. ga door met vraaa D. 

D Ja > Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in d it geval acceptabel wordt 
eacht. 

I Is er in het voorgaande of in het geplande gebruik sprake van (of een r isico van) ernst ig ongerief? 

Nee 

I D Ja > Geef aan op basis van welke overweg ingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht . 

ID. Vervanging, vermindering en verfijning 

Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfij ning zijn meegewogen bij 
het bepa len van de experimentele strategie, de keuze van de dieren en de opzet van de dierproef en welk 
keuzes daarbij zijn gemaakt . 

Vervang ing 
Hart- en vaat ziekt en zijn in oorsprong zeer complex en dit geldt met name voor de reeks aan kort opeen
volgende veranderingen die optreden rondom een acuut hartinfarct. Hierbij spelen niet alleen weefselkarak
t er istieken een rol, maar ook specifieke veranderingen in bloeddruk en - stroomsnelheid, alsmede de in
stroom van bloedplaatjes en immuuncellen . Voor het bestuderen van capil lairen zijn microscopische ana ly
ses nodig, waa rbij een stukje weefsel onontbeerlijk is. Bij patiënt en zou dit een biopt betekenen, wat in het 
geval van hartweefsel niet goed mogelij k en risicovol is. Daarom zijn er proefd ieren nodig om dit onderzoek 
uit te voeren . 

Vermindering 
Gebaseerd op resultaten uit eerdere proeven hebben wij een inschatting gemaakt van het te verwachten 
effect. Middels een powerberekening kan dan worden uitgerekend wat het kleinste aanta l dieren is, dat no-



dig is om een statistisch significant versch il aan te tonen. Daarnaast zullen de dieren deels als eigen controle 
worden gebruikt , waardoor het aantal benodigde dieren verder wordt teruggebracht . Om te voorkomen dat 
dieren onnodig worden gebruikt voor proeven, waarbij van te voren mag worden aangenomen dat een mid
del niet werkzaam is, wordt gebruik gemaakt van een beslisboom (zie Bijlage Figuren, Figuur 3). 

Verfijn ing 
Alle experiment en worden onder anesthesie met aanvullende pijnst illing uitgevoerd en alle dieren worden 
onder anesthesie met aanvullende oii nstillinq oedood. 

Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lij den of angst bij de dieren en de kans op 
nadelige milieueffecten tot een minimum te beperken. 

Na een periode van acclimatisatie worden de dieren in groepshu isvesti ng geplaatst, met ad libit um toegang 
t ot voer en water. Tijdens de operatie kr ij gen de dieren anesthesie met aanvullende pij nbestrijding, waar
door het ongerief licht is. Tevens is operatieduur zo kort als mogelij k gehouden voor het doel van dit expe
r iment. De dieren zullen niet ontwaken uit de anesthesie wat het ongerief tevens licht houdt. 

Herhaling en duplicering 

IE. Herhaling 

Geef aan hoe is nagegaan of deze dierproeven niet al eerder zijn uitgevoerd . Ind ien van toepassing geef aan 
waarom du licatie noodzakelïk is. 

Zover onze kenn is reikt zij n dergelijk proeven nog niet eerder uitgevoerd of is hier de data nog niet van 
gepresenteerd .•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
is o de hoogt e van wat er in het onderzoeksveld s eelt . Het r isico o du licatie is klein. 

Huisvesting en verzorging 

I F. Huisvesting en verzorging 

Worden de dieren anders dan volgens de eisen in bij lage lil van de richt lijn 2010/ 63/ EU gehu isvest en/ of 
verzor d? 

D Ja > Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wij ze de 
dieren worden gehuisvest en verzorgd en mot iveer de keuze om af te wijken van de eisen in bovenge
noemde bi "la e lil. 

G. Plaats waar de dieren worden gehuisvest 

Worden de dierproeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inr ichting die niet onder de rechtstreekse 
verantwoordelïkheid van een instellingsver unninghouder Wod va lt? 

I I:8J Nee > Ga verder met v raag H. 

I D Ja > Geef aan wat voor bedrijf of instel ling dit betreft. 

Waarom is hiervoor gekozen en hoe wordt een adequate huisvest ing, verzorg ing en behandeling van de 
dieren ewaarborgd? 

Ongeriefinschatting/humane eindpunten 

I H. Pijn en pijnbestrijding 

I Valt te voorzien dat er pijn kan optreden bij de dieren? 

I D Nee > Ga verder met v raag I. 



> worden in dat geval verdoving, pijnst il ling en/of andere pijnverl icht ingsmethoden 
ast? 

D Nee > Mot iveer dan waarom geen pijnverlichtingsmethoden worden toegepast. 

I Er zal gasanesthesie met aanvullende pijnstill ing worden gebruikt. Pijnst illing wordt regelmatig getest door 
lie react ie OR een _ijnstimu lus te controleren. 

I. Overige aantasting van het welzijn en maatregelen 

I Welke eventuele andere vormen van welzij nsaantasting worden voorzien? 

Geen. 

I Geef aan wat de m ogelijke oorzaken hiervan zijn . 

I Niet van toepassing. 

Beschrijf welke maatregelen worden genomen om deze schadelijke effecten te voorkomen of waa r mogelijk 
t e minimaliseren. 

I Niet van toepassing. 

IJ. Humane eindpunten 

Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstand igheden voordoen waa rbij het toepassen van humane 
eind unten geïnd iceerd is om verder I i "den van de dieren te voorkomen? 

I D Nee > Ga verder met v raag K. 

I [8J Ja > Geef aan welke criteria hierbij worden gehanteerd . 

I Welk percentage van de dieren loopt kans deze criteria te ha len? 

Het experiment wordt gestopt indien er meer dan 25% van de dieren uitvalt door st erfte wegens ernstige 
ritmestoornissen t ij dens de operatie. Gezien de volledige anesthesie zal dit het welzijnj ongerief niet aantas
t en . 

IK. classificatie van ongerief 

Geef aan hoe in het licht van a l le hierboven beschreven negatieve effecten het cum u lat ief onge
rief wordt eclassificeerd in termen van 'terminaal' 'licht' 'mati ' of 'ernsti ' on erief. 

Dit zijn allemaa l terminale experimenten. Alle dieren worden onder anesthesie met aanvu llende pijnstilling 
edood. 

Einde experiment 

I L. Wijze van doden 

I Worden de dieren als onderdeel van het experiment of na afloop van het experiment gedood? 

D Nee 

I [8J Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essenti eel is voor deze proef . 

Om de effecten van de int erventie op hat hart goed te kunnen bestuderen, dient het hart uit het lichaam te 
worden enomen. 
Wordt er een methode(n) van doden uit bij lage IV van richtl ij n 2010/ 63/ EU toegepast? 

I D Nee > Beschrijf de eut hanasiemethode en onderbouw de keuze hiervoor. 

[8J Ja 



Cemrale Commissie Dierproeven 

Bijlage 
Figuren 

Figuur 1 . Over z icht van de o nderzoeksh andelingen. 
Chronologische weergave van de verschillende handelingen welke per dier worden uitgevoerd. 

Toed•enmg onderzoeksmiddel of placebo middels InJectie 

Inductie Inductie ischemie Penodevan 
Inductie reperfusie 

Perio(le van 
gasanesthesie & r------+ via afbinding - f--;. ISChemie -----+ via verwijdering ~ reperfusle openen thoraxwan(l kransslagader afbl11dlng 

Uitname Toediening late Hartfunctie- F"ootie en l)feseiValle 4 han & start perfusie in ~ ~ ~ 
Lang("lldorff 

vaatlekkage tracers onderzoeken weefsel (histolagie) 

Figuur 2. Overzicht van de verschillende groepen. 
Schematische weergave van de twee categorieën met de bijhorende soorten m iddelen en groepen. Tussen 
de haakj es is per soort is het maximaal aantal groepen en aantal dieren vermeld. De volgorde waarin de 
soorten middelen zullen worden uitgevoerd kan afwij ken van de volgorde zoals beschreven in de 
aanvraag. 

Soorten middelen (maximaal aantal groepen en aantal dieren) : 

1. Proteïnekinaseremmers (3 groepen+ 1 placebo ,n=76} 

2. Cl-esteraseremmers (1 groep+ 1 placebo, n=38} 

3. Statines (3 groepen + 1 placebo, n=76} 

4. Aquaporines (3 groepen+ 1 placebo, n=76} 

s. Angiopoietin~ike proteïnes (3 groepen+ 1 placebo, n=76} 

6. Glucose-concentraties (3 groepen+ 1 placebo, n=76} 

7. CD-40 signalering (2 groepen+ 1 placebo, n=S7} 

8. Trombineremmers (4 groepen+ 1 placebo , n=95} 

9. Trombocytenaggregatieremmers (4 groepen+ 1 placebo , n=95} 

10. Factor Xa-remmers (4 groepen+ 1 placebo , n=95} 

Totaal aantal dieren (maximaal) 760 dieren 

categorie 1 
(interne factoren) 

categorie2 
(externe factoren) 

r---.. 
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Bijlage 
Figuren 

Figuur 1. Overzicht van de onderzoekshandelingen. 
Chronologische weergave van de verschillende handelingen welke per dier worden uitgevoerd. 

Toedien1n9 onderzoeksmiddel of pla<èbo middels injectre 

Inductie Inductie ischemie 
Periodevan ln\fuctie reperfusie Periode van 

gasanesthesie & r-----+ via afbinding - [--;. iSChemie ---+ via verwijdering ~ reperfusle openen thoraxwand kransslagader afblndlng 

Uitname Toediening late Hartfunctie- Fi.al(e en ptêservalte 
~ hart & start perfuSie in ~ f-+ ~ 

LangE'ndO<ff 
vaatlekkage tracers onderzoeken ·~sol (histologie) 

Figuur 2. Overzicht van de verschi llende groepen 
Schematische weergave van de twee categorieën met de bijhorende soorten m iddelen en groepen. Tussen 
de haakjes is per soort is het maximaal aantal groepen en aantal dieren vermeld De volgorde waarin de 
soorten middelen zullen worden uitgevoerd kan afwijken van de volgorde zoals beschreven in de 
aanvraag. 

Soorten middelen (maximaal aantal groepen en aantal dieren): 

1. Proteïnekinaseremmers (3groepen + 1 plac.ebo ,n=76) 

2. Cl~steraseremmers (1 groep + 1 placebo, n=38) 

3. Statines (3groepen + 1 placebo, n=76) 

4. Aquaparines (3groepen + 1 plac.ebo, n=76) Categorie 1 
(interne factoren) 

5. Angiopoieti n~i ke proteines (3groepen + 1 placebo, n=76) 

6. Glucose<oncentraties (3groepen + 1 plac.ebo, n=76) 

7. C0·40signalering (2groepen + 1 plac.ebo, n=S7) 

8. Trombineremmers (4 groepen + 1 plac.ebo, n=9S) 

9. Trombocytenaggregatieremmers (4 groepen + 1 plac.ebo, n=9S) Categorie 2 
(externe factoren) 

10. Factor Xa~emmers (4 groepen + 1 plac.ebo, n=9S) 

Totaal aantal dieren (maximaal) 760 dieren 

r---, 
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Figuur 3 . Beslisboom voor de te toetsen soorten middelen . Per soort middel geldt een beslisboom. Weergegeven zijn de beslisbomen voor categorie 
1 (A) en categorie2 (B) .In categorie 1 wordt eerst een enkel middel getoetst , waarna stapsgewijs zal worden bepaald wat de haalbaarheid is van de 
overige te toetsen middelen. In categorie 2 worden in het eerste experiment direct twee middelen met elkaa r vergeleken 

A 
ecperîmentl 

Milkleit 

EXperiment 2 

Milklell 
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Format DEC-advies 

A. Algemene gegevens over de procedure 

1. Aanvraagnummer: 
NVWA nummer 11400 

2. Titel van het project : 
Bestudering van de ontstaanswijze van bloedingen in het hart na een behandeld hartinfarct. 

3. Titel van de NTS: 
Bestudering van de ontstaanswijze van bloedingen in het hart na een behandeld hartinfarct. 

4. Type aanvraag : 
Nieuwe aanvraag projectvergunning 

5. Contactgegevens DEC: 
naam DEC: Vrije Universiteit Amsterdam I VU medisch centrum 
telefoonnummer contactpersoon~ 
e-mailadres contactpersoon: 

6 . Adviestraj ect (data dd- mm-jjjj ) : 
0 ontvangen door DEC: 18-07-2016 
D aanvraag compleet : 18-07-2016 
D in vergadering besproken : 13-09-2016 
D anderszins behandeld : n.v.t. 
D termij nonderbreking(en) van I tot : n.v.t. 
D besluit van CCD tot verlenging van de totale adviestermij n met 

maximaal 15 werkdagen : n.v.t. 
D aanpassing aanvraag : 25-11-2016 
D advies aan CCD : 12-12-2016 

7. Afstemming IvO 
- Datum advies I vO: 18-07-2016 
-Strekking advies IvO : De IvO geeft aan dat de aanvrager het project met de IvO heeft 
afgestemd en dat deze de instemming heeft van de IvO. 

8. Eventueel horen van aanvrager: n.v.t. 

9. Correspondentie met de aanvrager 

Vraagronde 1 
Datum : 20-09-2016 
Strekking gestelde vragen: NTS moet tekstueel worden aangepast, de DEC ziet graag dat 
de translatie van de rat naar de mens duidelijker in het stuk naar voren komt, waarom wil 
men hier een ischemie-reperfusie model gebruiken? Men gaat ex-vivo experimenten doen, 
deze moet men bij 3.4.1 noemen. Bij 3.4.3 moet figuur 2 duidelijker worden weergegeven, 
daarbij moet men de go/no go momenten beter toelichten. Welke tijdstippen gaat men 
bekijken en waarom? 

1 
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- Datum antwoord: 26-09-2016 

- Strekking van de antwoord(en): De gevraagde aanpassingen zijn doorgevoerd en de 
benodigde toelichting is gegeven.  

- De antwoorden hebben wel/niet geleid tot aanpassing van de aanvraag: Ja, de 
antwoorden hebben geleid tot aanpassing van de aanvraag.  

 

Vraagronde 2 

- Datum: 20-10-2016 

- Strekking gestelde vragen: Het uitvalpercentage is niet helder, graag beter toelichten. 
Het aantal dieren komt niet overeen met de bijlage. Daarnaast nog enkele tekstuele 
aanpassingen.   

- Datum antwoord: 25-11-2016 

- Strekking van de antwoord(en): De gevraagde aanpassingen zijn doorgevoerd en de 
benodigde toelichting is gegeven.  

- De antwoorden hebben wel/niet geleid tot aanpassing van de aanvraag: Ja, de 
antwoorden hebben geleid tot aanpassing van de aanvraag.  

 

10. Eventuele adviezen door experts (niet lid van de DEC) : n.v.t. 

B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling) 
 

1. Is het project vergunning plichtig. Het omvat dierproeven in de zin der wet.  
2. De aanvraag betreft een nieuwe aanvraag.  

3. De DEC is competent om over deze projectvergunningaanvraag te adviseren. De benodigde 
expertise op dit wetenschappelijk terrein is aanwezig binnen de DEC. 

4. Geef aan of DEC-leden, met het oog op onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zijn 

uitgesloten van de behandeling van de aanvraag en het opstellen van het advies. 

Indien van toepassing, licht toe waarom. Eén van de DEC leden is betrokken bij dit project, 
dit lid was niet aanwezig tijdens de vergadering en is ook niet betrokken geweest bij de 
beoordeling van dit project.  

C. Beoordeling (inhoud) 

1. Beoordeel of de aanvraag toetsbaar is en voldoende samenhang heeft (Zie 

handreiking ‘Invulling definitie project’; zie bijlage I voor toelichting en voorbeeld).  

 
Deze aanvraag heeft een concrete doelstelling en kan getypeerd worden als een project. De 
subdoelen zijn allemaal noodzakelijk om de doelstelling te behalen. Het is helder welke 
handelingen individuele dieren zullen ondergaan. Hierdoor is ook duidelijk welk ongerief 
individuele dieren zullen ondergaan. De DEC is er daardoor van overtuigd dat de aanvrager 
gedurende het project op zorgvuldige wijze besluiten zal nemen over de voortgang van het 
project en er niet onnodig dieren gebruikt zullen worden. Gezien bovenstaande is de DEC van 
mening dat de aanvraag toetsbaar is en voldoende samenhang heeft.  

 

2. Geef aan of er aspecten in deze aanvraag zijn die niet in overeenstemming zijn met 

wet- en regelgeving anders dan de Wod?: n.v.t. 
 

3. De in de aanvraag aangekruiste doelcategorieën fundamenteel en toegepast onderzoek zijn in 
overeenstemming met de hoofddoelstelling. De doelstelling is helder omschreven.    
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Belangen en waarden 

 

4. Patiënten die voor een acuut hartinfarct behandeld worden met een dotterbehandeling krijgen 
vaak te maken met permanente schade aan het hart. In deze patiënten kan de doorbloeding van 
de kleine haarvaatjes van het hart deels verloren gaan, waardoor de aanvoer van zuurstof ernstig 
wordt beperkt (no-reflow) en waarbij rode bloedcellen buiten de bloedbaan treden en zich 
ophopen in de hartspier zelf (intramyocardiale hemorragie of IMH), wat gepaard gaat met een 
ziekte- en sterfte.  
 
Het directe doel van deze studie is de ontstaanswijze van IMH te doorgronden. Men gaat 
onderzoeken wat het effect is van endotheel-modulerende middelen (interne factoren) en 
antistollingsmiddelen (externe factoren zoals o.a. bloedverdunners) op het optreden van 
intramyocardiale hemorragie (IMH). Het uiteindelijke doel van de studie is om meer kennis te 
verkrijgen over de basismechanismen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van IMH. Deze 
nieuwe kennis is in de toekomst te gebruiken voor de ontwikkeling van een adequate behandeling 
tegen IMH. 

 

Het betreft hier fundamenteel en toegepast onderzoek. Er is een reële relatie tussen deze beide 
doelstellingen. Het directe doel is nodig om het uiteindelijke doel in de toekomst te bereiken.  
 

5. Benoem de belanghebbenden in het project en beschrijf voor elk van de 

belanghebbenden welke morele waarden in het geding zijn of bevorderd worden 

 
De belangrijkste belanghebbenden in dit project dat gericht is op de ontstaanswijze van IMH zijn: 
de proefdieren, de onderzoekers en de patiënten.  
 
De waarden die voor proefdieren in het geding zijn: De integriteit van de dieren zal worden 
aangetast omdat de dieren ingrepen ondergaan en omdat de dieren worden gedood. De waarde 
van deze proef voor onderzoekers is: Het vergroten van de wetenschappelijke kennis. Waarden 
die voor patiënten bevorderd worden: Het ontwikkelen van een behandeling tegen IMH, welke 
IMH kan voorkomen of genezen. Hierdoor zal het welzijn van de patiënten en hun kwaliteit van 
leven verbeteren.  

 

6. Geef aan of er sprake kan zijn van substantiële milieueffecten: n.v.t.  
 

Proefopzet en haalbaarheid 

 

7. Beoordeel of de kennis en kunde van de onderzoeksgroep en andere betrokkenen bij 

de dierproeven voldoende gewaarborgd zijn.  

 

Naar de overtuiging van de DEC beschikt de aanvrager over voldoende expertise en voorzieningen 
om de projectdoelstelling met de gekozen strategie/aanpak binnen de gevraagde termijn te 
realiseren.  
 
Alle technische voorzieningen die benodigd zijn voor uitvoering van het project zijn voorhanden, 
evenals voldoende deskundigheid en financiering om het project succesvol uit te voeren. Ervaring 
binnen het onderzoeksinstituut met vergelijkbaar onderzoek waarborgt het technisch succesvol 
uitvoeren van de dierexperimenten. Bovendien wordt er nauw samengewerkt met de 
academische wereld en andere instituten actief binnen dit onderzoeksveld.   

 

8. Beoordeel of het project goed is opgezet, de voorgestelde experimentele opzet en 

uitkomstparameters logisch en helder aansluiten bij de aangegeven doelstellingen en 

of de gekozen strategie en experimentele aanpak kan leiden tot het behalen van de 
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doelstelling binnen het kader van het project.  

 

De aanvraag heeft een navolgbare opbouw en is naar de mening van de DEC goed opgezet. De 
voorgestelde experimentele opzet en uitkomstparameters zijn logisch en helder en sluiten aan bij 
de aangegeven doelstellingen. De DEC acht het reëel om te veronderstellen dat op basis van de 
resultaten van de voorgenomen reeks experimenten beschreven in het project, nieuwe en/of 
aanvullende kennis zal worden verkregen. De nieuw verkregen inzichten kunnen op termijn 
bijdragen aan het beschikbaar komen van een behandeling voor IMH. De gevraagde looptijd van 
3 jaar acht de DEC reëel, gezien de beschrijving van de verschillende subonderdelen van het 
onderzoek.  
 

Welzijn dieren 

 

9. Geef aan of er sprake is van één of meerdere bijzondere categorieën van dieren, 

omstandigheden of behandeling van de dieren: n.v.t.  
 

Alle dieren worden gefokt voor het gebruik in dierproeven, er is geen sprake van hergebruik. Er is 
geen sprake van bedreigde diersoorten, niet-menselijke primaten, zwerfdieren en/of dieren in/uit 
het wild. De locatie is binnen de instelling van de vergunninghouder. De dieren krijgen adequate 
verdoving en pijnbestrijding. De dodingsmethode is volgens de bijlage IV richtlijn.   
 

10.  De dieren worden gehuisvest en verzorgd op een wijze die voldoet aan de eisen die zijn 
opgenomen in bijlage III van de richtlijn.  

 

11. Beoordeel of het ongerief als gevolg van de dierproeven realistisch is ingeschat en 

geclassificeerd. 
 

Het ongerief als gevolg van de dierproeven is naar de mening van de DEC door de aanvragers 
realistisch ingeschat en geclassificeerd. Alle procedures worden uitgevoerd onder volledige 
verdoving en aan het eind komen de dieren niet meer bij bewustzijn, alle dieren in deze 
projectvergunningaanvraag ondergaan ‘’terminaal’’ ongerief.  

 
12. Geef aan op welke wijze de integriteit van de dieren wordt aangetast 

 

De integriteit van de dieren zal worden aangetast omdat de dieren onder volledige anesthesie 
met aanvullende pijnstilling ingrepen ondergaan en aansluitend worden gedood. 

  

13. Beoordeel of de criteria voor humane eindpunten goed zijn gedefinieerd en of goed is 

ingeschat welk percentage dieren naar verwachting een humaan eindpunt zal 

bereiken.  
 

De criteria voor humane eindpunten zijn goed gedefinieerd. Het experiment wordt gestopt indien 
meer dan 25% van de dieren uitvalt door sterfte tijdens de operatie. Gezien de volledige 
anesthesie zal dit het welzijn/ongerief van de dieren niet aantasten.  

 

3V’s 

 

14. Het project is in overeenstemming met de vereisten ten aanzien van de vervanging van 
dierproeven. Het gebruik van proefdiervrije methoden of minder complexe diersoorten is volgens 
de DEC niet mogelijk. 

 

Voor deze studie op het gebied van IMH is een complex biologisch systeem, waarin interactie 
tussen cellen plaatsvindt, essentieel. Hart- en vaatziekten en de reeks opeenvolgende 
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veranderingen die optreden rondom een acuut hartinfarct zijn zeer complex. Hierbij spelen niet 
alleen de eigenschappen van het weefsel een rol, maar ook specifieke veranderingen in 
bloeddruk, stroomsnelheid en instroom van bloedplaatjes en afweercellen. Doordat al deze 
elementen van invloed zijn, kan het geheel niet goed worden nagebootst buiten het lichaam. 
Daarom zijn er proefdieren nodig om dit onderzoek uit te voeren. 

De keuze voor het gebruik van ratten is naar het oordeel van de DEC gerechtvaardigd. Er is 
gekozen voor een hartinfarctmodel met ratten, omdat ratten een hart hebben dat goed 
vergelijkbaar is met dat van de mens. Het model wordt wereldwijd gebruikt en is veelvuldig 
beschreven in wetenschappelijke literatuur. 

15 . /n het project wordt optimaal tegemoet gekomen aan de vereiste van de vermindering van 
dierproeven. 

Door gebruik te maken een poweranalyse wordt voorkomen dat er teveel of te weinig dieren 
worden gebruikt. Daarnaast zullen de dieren deels als eigen controle worden gebruikt, waardoor 
het aantal benodigde dieren verder wordt teruggebracht. Het maximale aantal proefdieren is 
proportioneel ten opzichte van de gekozen strategie en de looptijd. De DEC onderschrijft dat het 
project kan worden uitgevoerd met maximaal 760 ratten en acht dit aantal realistisch 
onderbouwd. Onnodige duplicatie van experimenten wordt voorkomen doordat de onderzoekers 
goed bekend zijn met het onderzoeksveld en samenwerken met de andere onderzoeksgroepen die 
vergelijkbaar onderzoek verrichten. 

16 . Het project is in overeenstemming met de vereiste van de verfijning van dierproeven en het 
project is zo opgezet dat de dierproeven zo humaan mogelijk kunnen worden uitgevoerd. 

Passende anesthesie en pijnbestrijding zal de gevolgen van de ingrepen minimaliseren. De 
operatieve ingreep zal onder narcose en met pijnbestrijding worden uitgevoerd. De dieren zullen 
aan het eind van de ingreep - terwijl zij nog onder narcose zijn- worden gedood, om het hart uit 
te kunnen nemen voor verdere analyse. 

17. Beoordeel, indien het wettelijk vereist onderzoek betreft, of voldoende aannemel ij k is 
gemaakt dat er geen duplicatie plaats za l vinden en of de aanvrager beschikt over 
voldoende expertise en informatie om t ijdens de uitvoering van het project te 
voorkomen dat onnodige duplicatie plaatsvindt : n.v.t. 

Dieren in voorraad gedood en bestemming dieren na afloop proef 

18. Geef aan of dieren van beide geslachten in gelij ke mate ingezet zullen worden. Indien 
alleen d ieren van één geslacht gebruikt worden, beoordeel of de aanvrager dat in 
voldoende mate wetenschappelijk heeft onderbouwd? Geef ook aan welke 
maatregelen verder zijn getroffen om bij fok of aankoop van dieren het aantal in 
voorraad gedood te beperken . 

Men zal gebruik maken van mannelijke ratten. In vakliteratuur wordt beschreven vrouwelijke 
ratten minder ischemie-reperfusieschade ondervinden, voornamelijk door de cardioprotectieve 
werking van oestrogeen 

dieren minder geschikt om het effect van de beschreven middelen te testen, daarom heeft men 
besloten alleen mannelijke dieren te gebruiken. De DEC onderschrijft deze keuze. 

5 
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19. Geef aan of dieren gedood worden in kader van het project (tijdens of na afloop van 

de dierproef). 

 
Het gaat hier om terminale experimenten, alle dieren worden onder volledige anesthesie (met 
aanvullende pijnstilling) gedood. Om de effecten van de interventie op het hart goed te kunnen 
bestuderen, dient het hart uit het lichaam te worden genomen. 

 

20. Indien dieren worden gedood, is adoptie of hergebruik overwogen? Licht toe waarom 

dit wel/niet mogelijk is. 

 

Dit is niet mogelijk omdat er post-mortem analyse nodig is om de benodigde data te verkrijgen.  
 

NTS 

 

21. De niet-technische samenvatting is een evenwichtige weergave van het project en begrijpelijk 
geformuleerd. De NTS voldoet daarmee aan de eisen zoals gesteld in artikel 10.a.1.7 van de Wod.   

D. Ethische afweging 
 

1. Benoem de centrale morele vraag (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 3.A). 

 

Rechtvaardigen de doeleinden van dit project het voorgestelde gebruik van de dieren?  
 
In deze dierproef  is de centrale morele vraag: 
Rechtvaardigt het verkrijgen van kennis over de basismechanismen voor het ontstaan van IMH en 
daarmee het beschikbaar komen van een behandeling voor patiënten met IMH het gebruik van 760 
ratten in de dierproef die daarvan terminaal ongerief ondervinden?  
 

2. Weeg voor de verschillende belanghebbenden, zoals beschreven onder C5, de sociale 

en morele waarden waaraan tegemoet gekomen wordt of die juist in het geding zijn ten 

opzichte van elkaar af.  

 

De waarden die voor de proefdieren in het geding zijn: De integriteit van de proefdieren wordt 
aangetast en alle dieren ondervinden terminaal ongerief overeenkomstig met een lichte mate van 
ongerief. Dat leidt tijdens de dierproef tot gering nadeel voor deze proefdieren. De waarden voor de 
onderzoekers: Veel voordeel vanwege de kennisontwikkeling. De waarden die voor de 
patiënten/maatschappij bevorderd worden: Mogelijk veel voordeel op de langere termijn, wanneer 
de dierproef bijdraagt aan het ter beschikking komen van een behandeling voor IMH.  
 
De DEC is van mening dat de kennisontwikkeling en lange termijn belangen van de patiënten in dit 
project zwaarder wegen dan de belangen van de 760 ratten die hiervoor als proefdieren gebruikt 
worden. Een groot deel van de patiënten die voor een acuut hartinfarct behandeld worden met een 
dotterbehandeling, heeft permanente schade aan het hart. In deze patiënten kan intramyocardiale 
hemorragie (IMH) optreden, wat zorgt voor ziekte en sterfte. Voor de ontwikkeling van een 
behandeling voor IMH is onderzoek in diermodellen noodzakelijk. Er zijn op dit moment geen 
alternatieven voor deze dierproeven beschikbaar waarmee men de doelstellingen kan bereiken.  
 
3. Beantwoord de centrale morele vraag. Maak voor het beantwoorden van deze vraag gebruik van 
bovenstaande afweging van morele waarden. Maak daarnaast gebruik van de volgende moreel 
relevante feiten: belang onderzoek (C4), kennis en kunde van betrokkenen (C7), haalbaarheid 
doelstellingen (C8), categorieën en herkomst dieren (C9), 3V’s (C14-C18), ongerief (C10-13 en C19) 
en relevante wet en regelgeving (C2).  
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Volgens de DEC rechtvaardigen de doeleinden van dit project het voorgestelde gebruik van dieren. 
Het doel van deze studie is de ontstaanswijze van IMH te doorgronden. Het verwachte resultaat, in 
het kader van het beschikbaar komen van een adequate behandeling tegen IMH, is afgewogen tegen 
het, als terminaal geschatte ongerief en de aantasting van integriteit, inclusief het doden van de 
dieren in de proef.  
 
De DEC onderschrijft dat de doelstellingen niet zonder het gebruik van proefdieren kunnen worden 
behaald en acht het gebruik van maximaal 760 ratten en de daarmee samenhangende schade aan 
deze dieren gerechtvaardigd. Bij het uitvoeren van de dierproeven wordt een adequate invulling 
gegeven aan de vereisten op het gebied van de vervanging, vermindering en verfijning van de 
dierproeven. Het project is (1) van substantieel belang en (2) van goede kwaliteit.   
 
(1) Het maatschappelijk en wetenschappelijk belang wordt door de DEC ingeschat als substantieel. De 
resultaten van dit onderzoek zullen informatie geven over de ontstaanswijze van IMH en zullen 
bijdragen aan het beschikbaar komen van een behandeling voor IMH.  
 
(2) De DEC is van mening dat dit project verantwoord is vanuit wetenschappelijk oogpunt en acht het 
waarschijnlijk dat op basis van de resultaten van de voorgenomen reeks experimenten beschreven in 
het project, nieuwe en/of aanvullende kennis zal worden verkregen. De onderzoekers beschikken over 
ruime ervaring en kennis op het gebied van de te gebruiken methoden en werken nauw samen met 
andere onderzoeksgroepen. Dit in combinatie met de beschikbare faciliteiten en infrastructuur 
betekent dat de onderzoekers goed gekwalificeerd en geoutilleerd zijn voor het uitvoeren van het in 
dit project beschreven onderzoek.    
 
Samenvattend kan worden gesteld dat het als substantieel te kwalificeren maatschappelijk en 
wetenschappelijk belang van het onderzoek naar het oordeel van de DEC opweegt tegen het gebruik 
van maximaal 760 dieren en het daarbij verwachte terminale ongerief. 

E. Advies 
 

1. Advies aan de CCD 

De DEC adviseert de vergunning te verlenen. 

2. Het uitgebrachte advies kan unaniem tot stand zijn gekomen dan wel gebaseerd zijn 

op een meerderheidsstandpunt in de DEC.  

Het uitgebrachte advies is gebaseerd op consensus.   

3. Omschrijf de knelpunten/dilemma's die naar voren zijn gekomen tijdens het 

beoordelen van de aanvraag en het opstellen van het advies zowel binnen als buiten 

de context van het project (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 4.B). 

De DEC heeft bij de beoordeling van dit project geen knelpunten/dilemma’s geconstateerd. 



Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Datum 13 december 2016 
Betreft Ontvangstbevestiging aanvraag projectvergunning Dierproeven 

Geacht~ 

Wij hebben uw aanvraag voor een projectvergunning dierproeven ontvangen 
op 12 december 2016. Het gaat om uw project "Bestudering van de 
ontstaanwijze van bloedingen in het hart na een behandeld hartinfarct". Het 
aanvraagnummer dat wij aan deze aanvraag hebben toegekend is 
AVD114002016774. Gebruik dit nummer wanneer u contact met de CCD 
opneemt. 

Wacht met de uitvoering van uw project 
Als wij nog informatie van u nodig hebben dan ontvangt u daarover bericht. 
Uw aanvraag is in ieder geva l niet compleet als de leges niet zijn 
bijgeschreven op de rekening van de CCD. U ontvangt binnen veertig 
werkdagen een beslissing op uw aanvraag. Als wij nog informatie van u nodig 
hebben, wordt deze termijn opgeschort. In geval van een complexe aanvraag 
kan deze termijn met maximaa l vijftien werkdagen verlengd worden. U krijgt 
bericht als de beslisperiode van uw aanvraag vanwege complexiteit wordt 
verlengd. Als u goedkeuring krijgt op uw aanvraag, kunt u daarna beginnen 
met het proj ect. 

Factuur 
Bijgaand treft u de factuur aan voor de betaling van de leges. Wij verzoeken u 
de leges zo spoedig mogelijk te voldoen, zodat we uw aanvraag in 
behandeling kunnen nemen. I s uw betaling niet binnen dertig dagen 
ontvangen, dan kan uw aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Dit 
betekent dat uw aanvraag niet beoordeeld wordt en u uw proj ect niet mag 
starten. 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
centralecommissied ierproeven.nl 

0900 28 000 28 (10 ct/min) 
info@zbo-ccd. nl 

Onze ref erent ie 

Aanvraagnummer 
AVD114002016774 

Bi j lagen 

2 

Dag in a 1 van 2 
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Datum:
13 december 2016
Aanvraagnummer:
AVD114002016774

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.centralecommissiedierproeven.nl. Of neem
telefonisch contact met ons op: 0900 28 000 28 (10 ct/minuut).

Met vriendelijke groet,

Centrale Commissie Dierproeven

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlagen:
- Gegevens aanvraagformulier
- Factuur



Gegevens aanvrager 

Uw gegevens 

Deelnemersnummer NVWA: 11400 

Naam instelling of organisatie : Vrije Universit eit Medisch Centrum 

Naam portefeuillehouder of 
diens gemachtigde: 

KvK-nummer: 

Straat en huisnummer: 

Postcode en plaats: 

I BAN : 

Tenaamstelling van het 
rekeningnummer : 

-
64156338 

de Boelen 1117 

1081 HV AMSTERDAM 

Gegevens verantwoordelijke onderzoeker 

Naam : 

Functie : 

Afdeling: -Telefoonnummer: -E-mailadres : 

Datum: 
13 decem ber 2016 
Aanv raag nummer: 
AVD1140020 16774 

Pag ina 1 van 3 



Datum: 

Gegevens plaatsvervangende verantwoordelijke onderzoeker 
13 december 2016 
Aan vraag nummer: 

Naam: 
AVD114002016774 

Functie: 

Afdeling: -Telefoonnummer: -E-mailadres: 

Gegevens verantwoordelijke uitvoering proces 

Naam: 

Functie: 

Afdeling: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Gegevens gemachtigde 

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Wilt u een nieuwe machtiging 
afgeven? 

Wat mag de gemachtigde 
doen? 

Ove r uw aanvraag 
Wat voor aanvraag doet u? 

--
- AMSTERDAM 

Nee 

[x] Een projectvergunning aanvragen 
[x] Een wijziging op een verleende 
projectvergunning aanvragen 
[x] Een melding doorgeven op een verleende 
projectvergunning 
[ ] Een bezwaarschrift indienen en daarover communiceren 
met de Centrale Commissie Dierproeven en alle andere 
handelingen verrichten die nodig zijn voor een goede 
afwikkeling van het bezwaarschrift 
[ ] Alle bovenstaande opties 

[x] Nieuwe aanvraag 
[ ] Wijziging op een (verleende) vergunning die negatieve 
gevolgen kan hebben voor het dierenwelzijn 
[ ] Melding op (verleende) vergunning die geen negatieve 
gevolgen kan hebben voor het dierenwelzijn 

Pagina 2 van 3 



Over uw project 
Geplande startdatum: 

Geplande einddatum : 

Titel proj ect: 

Titel niet-technische 
samenvatting: 

Naam DEC: 

Post adres DEC: 

E-mailadres DEC: 

Betaalgegevens 

De leges bedragen: 

De leges voldoet u : 

Checklist bijlagen 

Verplichte bij lagen : 

Overige bijlagen: 

Ondertekening 

Naam : 

Funct ie: 

Plaats: 

Datum : 

1 januari 2017 

1 januari 2020 

Datum: 
13 december 2016 
Aanv raag nummer : 
AVD114002016774 

Bestudering van de ontstaanwijze van bloedingen in het hart 
na een behandeld hartinfarct 

Bestudering van de ontstaanwijze van bloedingen in het hart 
na een behandeld hartinfarct 

DEC Vrij e Universiteit / VU Medisch Centrum 

€: 468, -

na ontvangst van de factuur 

[x] Proj ectvoorst el 
[x] Beschrijving Dierproeven 
[x] Niet-technische samenvatting 

[x] Melding Machtiging 
[x] DEC-advies 

Amsterdam 

12 december 2016 
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Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Datum 13 december 2016 
Betreft Factuur aanvraag projectvergunning Dierproeven 

Factuur 
Factuurdatum: 13 december 2016 
Verva ldatum: 12 januari 2017 
Factuurnummer: 16700774 

Omschrijving 

Betaling leges projectvergunning dierproeven 
Betreft aanvraag AVD114002016774 

Bedrag 

c 

Wij verzoeken u het totaa lbedrag vóór de gestelde vervaldatum over te 
maken op rekening NL29I NGB 070.500.1512 onder vermelding van het 
factuurnummer en aanvraagnummer, ten name van Centra le Commissie 
Dierproeven, Postbus 93144, 2509 AC te 's Gravenhage. 

468,00 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
centralecommissiedierproeven.nl 

0900 28 000 28 (10 ct/min) 
info@zbo-ccd. nl 

Onze referent ie 

Aanvraagnummer 
AVD114002016774 

Bi j lagen 

2 

Dag in a 1 van 1 



Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Datum 
Betreft 

13 januari 2017 
aanvraag projectvergunning Dierproeven 

Geachte -

Op 12 december 2016 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning 
dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project "Bestudering van de 
ontstaanwijze van bloedingen in het hart na een behandeld hartinfarct" met 
aanvraagnummer AVD114002016774. I n uw aanvraag zitten voor ons nog 
enkele onduidelijkheden . I n deze brief leest u wat wij nog nodig hebben en 
wanneer u een beslissing kunt verwachten . 

Welke informatie nog nodig 
Wij hebben de volgende informatie van u nodig om uw aanvraag verder te 
kunnen beoordelen : 

Onduidelijkheden 
U geeft bij het HEP aan dat bij uitva l van 25% van de dieren of meer het 
experiment wordt gestaakt. Los van het gegeven dat dit eerder een go- nogo 
moment zou moeten zijn, vragen wij ons af wat de reële verwachting is van 
het percentage dieren dat overlijdt, wat deze uitval veroorzaakt en hoe u het 
zo veel als mogelijk voorkomt in de proefopzet. Graag uw toelichting hierop. 
Zonder deze aanvullende informatie kan de beslissing nadelig voor u uitvallen 
omdat de gegevens onvolledig of onduidelijk zijn. 

Opsturen binnen veertien dagen 
Stuur de ontbrekende informatie binnen veertien dagen na de datum van deze 
brief op. U kunt dit aanleveren via NetFTP. Stuurt u het per post op, gebruik 
dan het formu lier dat u bij deze brief krijgt. 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
centralecommissiedierproeven.nl 

0900 28 000 28 ( 10 ct/min) 
info@zbo-ccd. nl 

Onze referentie 

Aanvraagnummer 
AVD114002016774 

Dag in a 1 van 2 

bollen
Tekstvak
12



Pagina 2 van 2

Datum:
13 januari 2017
Aanvraagnummer:
AVD114002016774

Wanneer een beslissing
De behandeling van uw aanvraag wordt opgeschort tot het moment dat wij de
aanvullende informatie hebben ontvangen. Als u goedkeuring krijgt op uw
aanvraag, kunt u daarna beginnen met het project.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.centralecommissiedierproeven.nl. Of neem
telefonisch contact met ons op: 0900 28 000 28 (10 ct/minuut).

Met vriendelijke groet,

Centrale Commissie Dierproeven



Melding bijlagen
U wilt één of meerdere bijlagen naar ons versturen? Voeg altijd deze Melding Bijlagen toe.
Wij weten dan welke documenten van u zijn en hoeveel documenten u opstuurt.
Meer informatie vindt u op www.centralecommissiedierproeven.nl
Of bel met ons: 0900 28 000 28 (10 ct/min).

Pagina 1 van 2

1 Uw Gegevens
   
Naam instelling: Vrije Universiteit Medisch Centrum
   
Adres: ....................................................................
   
Postcode en plaats: ....................................................................
   
Aanvraagnummer: AVD114002016774

2 Bijlagen
Welke bijlagen stuurt u mee?
Vink de bijlagen aan of vul de naam of omschrijving in.
   

O Projectvoorstel
   

O Beschrijving Dierproeven
   

O Niet-technische samenvatting
   

O Melding Machtiging
   

O Aanvraagformulier
   
   

O ....................................................................
   
   

O ....................................................................
   
   

O ....................................................................
   
   
   



 
Datum:
13 januari 2017
Aanvraagnummer:
AVD114002016774
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3 Ondertekening
   
   

Naam: ....................................................................
   
   

Datum: ...... - ...... - ............
   
   
   

Handtekening: ....................................................................
   

Onderteken het formulier en stuur het met alle bijlagen op naar:
Centrale Commissie Dierproeven
Postbus 20401
2500 EK Den Haag



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: vragen over project AVO 114002016774 
Bijlagen: ng CCD AVD114002016774.pdf; 3.1 Beschrijving dierproef volgnummer 1 

CCD M.Hollander ischemia-reperfusion CCDv2.docx; Toelichtingsbrief.docx 

Beste••••••• 

Namens········ stuur ik u hierbij onze toelichting op de door u gestelde vragen . 

Met vriendelij ke groet, 

Bij lagen : 
-Melding bij lagen 
-Beschrij ving dierproef volgnummer 1 
-Toelichtingsbrief 

VU University Medica l Centre 
Adress : De Boelelaan 1117, 1081 HV, Amsterdam, the Netherlands 

Van: I nfo-zbo [ ma ilto : info@zbo-ccd .nl] 
Verzonden: vrijdag 13 januari 2017 14 :05 

Aan=•••• 
Onderwerp: vragen over project AVO 114002016774 

Geachte~···~~·· 
Aangaande uw projectaanvraag met als nummer AVD114002016774 hebben wij nog een vraag. Deze hebben wij 
gest eld m iddels bijgeslot en brief. 

Met vriendelij ke groet, 

Centrale Commissie Dierproeven www.centralecommissiedierproeven.nl 

Bezuidenhoutseweg 73 I 2500 EK I Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK I Den Haag 

1 
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De Boelelaan 1117

1081HV Amsterdam



Datum: 
13 januari 2017 
Aanvraagnummer: 
AVD114002016774 

3 Ondertekening 

Naam : 

Datum : .. 1.? .. - .Rt - .. ?RE ... 

Handtekening : .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 

Onderteken het formu lier en stuur het met alle bij lagen op naar : 
Centrale Commissie Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
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Centrale Commissie Dierproeven 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Amsterdam, 17 januari 2017 

Betreft: aanvraag projectvergunn ing AVD114002016774 

Geachte leden van de CCD, 

VUmc f'lf' VU University 
Medica! Center 
Amsterdam 

Naar aan le id ing van uw brief van 13 januari jl., zouden we graag toelichting willen geven 

op de door u genoemde onduidelijkheden. Voor de overzichtelijkheid hebben we uw 

vragen opgesplitst en apart beantwoord. 

Vraag 1: Wat is de reële verwachting van het percentage dieren dat overlijdt? 

Op basis van····················-

verwachten wij dat ongeveer 10% van de dieren vroegtijd ig 

overlijdt. In andere stud ies, waarbij een dergelijk ischemie-reperfusie model wordt 

gebruikt, worden soms hogere uitvalpercentages genoemd (20-40%). Dit betreft echter 

grotendeels uitval in een later stad ium (enke le dagen postoperatief) . Gezien het hier een 

relatief kort hartinfarctmodel betreft, waarbij de dieren aan het eind van de operatie 

worden gedood om weefsel uit te kunnen nemen, verwachten wij een lager 

uitva lpercentage (10%). 

Vraag 2. Wat veroorzaakt deze uitval? 

De dieren overl ijden vrijwel uitslu itend door ventricula ire ritmestoornissen gedurende 

operatie. Deze ritmestoornissen zijn duidelijk zichtbaar op het ECG········ 

- waargenomen. Ind ien de ritmestoorn issen in ernst toenemen, za l de hartfunctie 

uiteindelijk dusdanig verslechteren, dat het dier hieraan overlijdt. Deze ritmestoorn issen 

worden ook beschreven in de literatuur············· 
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Vraag 3: Hoe voorkomt deze uitval zo veel als mogelijk in de proefopzet? 

Door gebruik te maken van gasanesthesie proberen we het optreden van ernstige 

ritmestoornissen te beperken. Het is bekend dat isofluraan een beschermend effect heeft 

op het hart en ernstige ritmestoornissen als gevolg van ischemie-reperfusie beperkt -

•••••••••. Sevofluraan heeft een dergelijk, zo niet sterker, aritmogeen effect 

••11111111111111111111111111111111111111 maarbeperktdaarnaastookde 
schade die optreedt ten gevolge van ischemie-reperfusieli-l 

- Gezien deze schade het primair eindpunt van de studie is, hebben we er voor 

gekozen geen sevofluraan te gebru iken, omdat dit de effectgrootte verm indert. Hierdoor 

zouden er meer dieren nodig zijn, om een effect van de behandeling aan te tonen. 

Daarnaast gebruiken wij bij voorkeur ratten van omdat hiervan bekend is dat zij 

minder snel overlijden aan een acuut myocardinfarct, dan soortgelijke ratten van andere 

leveranciers, zoals.llllllllllllllllllllllllllllllll. 

We hebben bovenstaande motivatie ingevoegd in de Bijschrijving Dierproeven 

volgnummer 1 (paragraaf A en J), welke u in de bijlagen kunt vinden. De wijzigingen zijn in 

het rood weergegeven. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw verdere beoordeling 

graag tegemoet. Mochten er toch nog vragen zijn, dan horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

VU Medisch Centrum 

De Boelelaan 1117 

1081 HV Amsterdam, 



Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Datum 30 januari 2017 
Betreft Aanvulling aanvraag projectvergunning Dierproeven 

Geachte -

Op 12 december 2016 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning 
dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project "Bestudering van de 
ontstaanwijze van bloedingen in het hart na een behandeld hartinfarct" met 
aanvraagnummer AVD114002016774. I n uw aanvraag zitten voor ons nog 
enkele onduidelijkheden . I n deze brief leest u wat wij nog nodig hebben en 
wanneer u een beslissing kunt verwachten . 

Welke informatie nog nodig 
Wij hebben de volgende informatie van u nodig om uw aanvraag verder te 
kunnen beoordelen : 

Onduidelijkheden 
Onder dankzegging van de antwoorden op onze vorige brief is bij de 
bespreking nog een vraag naar boven gekomen. 

De CCD vraagt zich af of u een beslisboom kunt toevoegen voor de stoffen die 
u van plan bent te gaan toetsen. Achterl iggende gedachte daarbij is of door 
middel van het tijdig signaleren welke groepen stoffen niet werkzaam zijn u 
het gebruik van proefdieren kunt beperken. 

Zonder deze aanvullende informatie kan de beslissing nadelig voor u uitvallen 
omdat de gegevens onvolledig of onduidelijk zijn. 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
centralecommissiedierproeven.nl 

0900 28 000 28 (10 ct/min) 
info@zbo-ccd. nl 

Onze ref erent ie 

Aanvraagnummer 
AVD114002016774 

Dag in a 1 van 2 
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Datum:
30 januari 2017
Aanvraagnummer:
AVD114002016774

Opsturen binnen veertien dagen
Stuur de ontbrekende informatie binnen veertien dagen na de datum van deze
brief op. U kunt dit aanleveren via NetFTP. Stuurt u het per post op, gebruik
dan het formulier dat u bij deze brief krijgt.

Wanneer een beslissing
De behandeling van uw aanvraag wordt opgeschort tot het moment dat wij de
aanvullende informatie hebben ontvangen. Als u goedkeuring krijgt op uw
aanvraag, kunt u daarna beginnen met het project.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.centralecommissiedierproeven.nl. Of neem
telefonisch contact met ons op: 0900 28 000 28 (10 ct/minuut).

Met vriendelijke groet,

Centrale Commissie Dierproeven

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.



Melding bijlagen
U wilt één of meerdere bijlagen naar ons versturen? Voeg altijd deze Melding Bijlagen toe.
Wij weten dan welke documenten van u zijn en hoeveel documenten u opstuurt.
Meer informatie vindt u op www.centralecommissiedierproeven.nl
Of bel met ons: 0900 28 000 28 (10 ct/min).
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1 Uw Gegevens
   
Naam instelling: Vrije Universiteit Medisch Centrum
   
Adres: ....................................................................
   
Postcode en plaats: ....................................................................
   
Aanvraagnummer: AVD114002016774

2 Bijlagen
Welke bijlagen stuurt u mee?
Vink de bijlagen aan of vul de naam of omschrijving in.
   

O Projectvoorstel
   

O Beschrijving Dierproeven
   

O Niet-technische samenvatting
   

O Melding Machtiging
   

O Aanvraagformulier
   
   

O ....................................................................
   
   

O ....................................................................
   
   

O ....................................................................
   
   
   



 
Datum:
30 januari 2017
Aanvraagnummer:
AVD114002016774
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3 Ondertekening
   
   

Naam: ....................................................................
   
   

Datum: ...... - ...... - ............
   
   
   

Handtekening: ....................................................................
   

Onderteken het formulier en stuur het met alle bijlagen op naar:
Centrale Commissie Dierproeven
Postbus 20401
2500 EK Den Haag



Van: 
Verzonden: 
Aan : 
CC: 
Onderwerp: RE: v ragen over project AVD 114002016774 
Bijlagen: Toelichting .docx; 2. Projectvoorstel dierproeven CCD M.Hollander ischemia-

reperfusion CCDv3.docx; 3.1 Beschrijving di erproef volgnummer 1 CCD M.Hollander 
ischemia-reperfusi on CCDv3.docx; s. Bijlage fi guren CCDv3.docx 

Geachte , 
Namens prof . van Royen stuur ik u de door de CCD gevraagde aanvullende informatie. Wij hopen u hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw verdere beoordeling graag tegemoet. Mochten er toch nog v ragen 
zij n, dan horen wij dat graag. 
Met v riendelij ke groet, 

Bij lagen : 
-Toelichtingsbrief 
-Projectvoorstel 
-Beschrij ving dierproef volgnummer 1 
-Bijlage Figuren 

Van: I nfo-zbo [ ma ilto : info@zbo-ccd .nl] 
Verzonden: v rijdag 10 februari 2017 14:00 

Aann::-=r-
ee-
Onderwerp: RE : T.a.v . . RE : vragen over project AVD 114002016774 
G~~~ I 

Volgens mijn administratie staat deze v raag nog open. 
Kunt u het antwoord zo snel als mogelijk sturen zodat het dossier afgehandeld kan worden" 
Met v riendelij ke groet, 

Van: I nfo-zbo 
Verzonden: maandag 30 januari 2017 9 :43 
Aan: 
CC: 
On . RE : vragen over project AVD 114002016774 
Geachte 
Dank voor de heldere toelichting. De aanvraag is afgelopen v rijdag besproken waarbij nog een vraag naar voren 
kwam. 
Deze heb ik in de bij lage met een nieuwe brief verwoord. 
Zodra hierop een antwoord is ontvangen kan de CCD een beslissing nemen. 
Met v riendelij ke groet, 

Centrale Commissie Dierproeven www.centralecommissiedierproeven.nl 

Bezuidenhoutseweg 73 I 2500 EK I Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK I Den Haag 

Gelieve email over projectaanvragen te richten aan: jnfo@zbo-ccd.nl 

Van: ............................ . 
Verzonden: dinsdag 17 januari 2017 15: 13 
Aan: 'i nfo@zbo-ccd.nl' 
CC: 
Onderwerp: T.a.v . 
Beste 

RE : v ragen over project AVD 114002016774 

Namens 
Met v riendelij ke groet, 

Bij lagen : 
-Melding bij lagen 

stuur ik u hierbij onze toelicht ing op de door u gestelde vragen. 

-Beschrij ving dierproef volgnummer 1 
-Toelichtingsbrief 

1 
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VU University Medica l Centre 
Adress : De Boelelaan 1117, 1081 HV, Amsterdam, the Netherlands 

Van: I nfo-zbo [ ma ilto : info@zbo-ccd .nl] 
Verzonden: v rijdag 13 januari 2017 14 :05 

Aan=•••• 
Onderwerp: v ragen over project AVD 114002016774 
Geachte , 
Aangaande uw projectaanvraag met als nummer AVD114002016774 hebben w ij nog een v raag. Deze hebben wij 
gest eld m iddels bij geslot en brief. 
Met v riendelij ke groet, 

Centrale Commissie Dierproeven www.centralecommissiedierproeven.nl 

Bezuidenhoutseweg 73 I 2500 EK I Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK I Den Haag 

2 



VUmc f'lf' 
Centrale Commissie Dierproeven 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Amst erdam, 10 februari 2017 

Betreft: aanvraag project vergunn ing AVD114002016774 

Geachte leden van de CCD, 

Naar aan leid ing van uw brief van 30 januari j l., zouden we graag t oelichti ng wi llen geven 

op de door u genoemde onduidelijkheden. 

VU Universit y 
Medica! Center 
Amsterdam 

De CCD v raagt zich af of u een beslisboom kunt toevoegen voor de stoffen die u van plan 
bent t e gaan toetsen . Achterliggende gedacht e daarbij is of door middel van het t ijd ig 
signa leren welke groepen stoffen niet werkzaam zijn u het gebruik van proefd ieren kunt 
beperken. 

Wij zij n het eens met de CCD dat het gebruik van proefd ieren voor een t oetsing van 
middelen, waarvan een beoogde werkzaamheid niet kan worden kan verwacht niet j uist 
is. Een beslisboom, zoa ls de CCD voorst elt, kan hierbij zinvol zijn en hebben wij daarom 
opgenomen in de nieuwe versie van de aanvraag. Deze kunt u v inden in de bij lage 
figuren (figuur 3) en is tevens vermeld in het Projectvoorstel (pa ragraaf 3.4.3) en in de 
Beschrijving Dierproeven volgnummer 1 ( paragraaf D); wijzigingen zij n in rode tekst 
weergegeven. 

W ij hopen u hiermee voldoende t e hebben geïnformeerd en zien uw verdere beoordeling 

graag t egemoet . Mocht en er t och nog vragen zij n, dan horen wij dat graag. 

Met v riendelij ke groet, 

VU Medisch Centrum 

De Boe lelaan 1117 

1081 HV Amsterdam, 
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Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Vrije Universiteit Medisch Centrum 

Datum 20 februari 2017 
Betreft Beslissing aanvraag projectvergunning Dierproeven 

Geachte 

Op 12 december 2015 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning 
dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project "Bestudering van de 
ontstaanwijze van bloedingen In het hart na een behandeld hartinfarct• met 
aanvraagnummer AVD114002015774. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. 

Op 10-02-2017 heeft u uw aanvraag aangevuld. U heeft een beslisschema 
toegevoegd voor het testen van kandldaatstoffen. 

Beslissing 
Wij keuren uw aanvraag goed op grond van artikel 10a van de Wet op de 
Dierproeven (hierna: de wet). Hierbij gelden de voorwaarden zoals genoemd 
In de vergunning. 
Met het oog op artikel 10a, lid 1, zijn er algemene voorwaarden gesteld. 

U kunt met uw project "Bestudering van de ontstaanwijze van bloedingen in 
het hart na een behandeld hartinfarct" starten. De vergunning wordt 
afgegeven van 20 februari 2017 tot en met 1 januari 2020. 

Overige wettelijke bepalingen blijven van kracht. 

Procedure 
Bij uw aanvraag heeft u een advles van de Dierexperimentencommissie DEC 
Vrije Universiteit/ VU Medisch Centrum gevoegd. Dit actvies Is opgesteld op 12 
december 2016. Bij de beoordeling van uw aanvraag is dit advies betrokken 
overeenkomstig artikel lOa, lid 3 van de wet. 
Wij kunnen ons vinden In de Inhoud van het advies van de 
Dlerexperlmentencommlssie. Dit advles van de commissie nemen wij ove~ 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
centralecommlssledlerproevon. nl 
0900 28 000 28 (10 ct/mln) 
lnfo@zbo-ccd.nl 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
AVD114002016774 

Bljlage.n 
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inclusief de daaraan ten grondslag liggende motivering. 
Het DEC-advies en de In de bijlage opgenomen beschrijving van de artikelen 
van de wet- en regelgeving zijn de grondslag van dit besluit. 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. 
Een bezwaarschrift kunt u sturen naar Centrale Commissie Dierproeven, 
afdeling Juridische Zaken, postbus 20401, 2500 EK Den Haag. 

Bij het indienen van een bezwaarschrift vragen we u in leder geval de datum 
van de beslissing waartegen u bezwaar maakt en het aanvraagnummer te 
vermelden. U vindt deze nummers In de rechter kantlijn In deze brief. 

Bezwaar schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens 
bent. Dat betekent dat dat beslult wel in werking treedt en geldig Is. U kunt 
tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank in de woonplaats van de aanvrager. U 
moet dan wel kunnen aantonen dat er sprake is van een spoedelsend belang. 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. Op 
http://www.rechtspraak.ni/Organlsatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx kunt 
u zien onder welke rechtbank de vestigingsplaats van de aanvrager valt. 

Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op www.centralecommissledlerproeven.nl. Of neem 
telefonisch contact met ons op: 0900 28 000 28 (10 ct/minuut). 

Centrale Commissie Dierproeven 
namens deze: 

Algemeen Secretaris 

Bij lagen: 
- Vergunning 

Hiervan deel uitmakend: 
- DEC-advies 
- Weergave wet- en regelgeving 

Datum: 
20 februari 2017 
Aanvraagnummer: 
AV0114002016774 
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Centrale Commissie Dierproeven 

Projectvergunning 
gelet op artikel 10a van de Wet op de Dierproeven 

Verleent de Centrale Commissie Dierproeven aan 
Naam: Vrije Universiteit Medisch Centrum 

Adres : de Boelen 1117 

Postcode en plaats: 1081 HV AMSTERDAM 

Deelnemersnummer: 11400 

deze projectvergunning voor het tijdvak 20 februari 2017 tot en met 1 januari 2020, voor het project 
"Bestudering van de ontstaanwijze van bloedingen in het hart na een behandeld hartinfarct" met 
aanvraagnummer AVD114002016774, volgens advies van Dierexperimentencommissie DEC Vrije 
Universiteit/ VU Medisch Centrum. 
De functie van de verantwoordelijk onderzoeker Is Voor de uitvoering 
van het project Is verantwoordelijk. 
De aanvraag omvat de volgende bescheiden: 

1 een aanvraagformulier projectvergunning dierproeven, ontvangen op 12 december 2016 
2 de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen: 
a Projectvoorstel, zoals ontvangen per digitale indiening op 10 februari 2017; 
b Niet-technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen per digitale Indiening op 12 december 

2016; 
c Advles van dierexperimentencommissie d.d. 12 december 2016, ontvangen op 12 december 2016. 
d De aanvullingen op uw aanvraag, ontvangen op 10-02-2017; 

Naam proef Diersoort/ Stam Aantal Ernst Opmerkingen 
dieren 

Bestudering van het optreden van lntramyoc:ardiale hemorragie bij 
ischemie-reperfusie In ratten 

Ratten (Rattus norveglcus) I 760 100% 
niet gespecificeerd Termina 

al 

Voorwaarden 

Op grond van artikel 10a1 lid 2 van de Wet op de dierproeven zijn aan een projectvergunning 
voorwaarden te stellen 

De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat go/no go momenten worden afgestemd met de 
IvO. 
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In artikel 10, lid 1 sub a van de wet, wordt bepaald dat het verboden Is een dierproef te verrichten voor 
een doel dat, naar de algemeen kenbare, onder deskundigen heersende opvatting, ook kan worden bereikt 
anders dan door mlddel van een dierproef, of door mlddel van een dierproef waarbij minder dieren kunnen 
worden gebruikt of minder ongerief wordt berokkend dan bij de In het geding zijnde proef het geval Is. 
Nieuwe onderzoeken naar alternatieven kunnen tot gevolg hebben dat Inzichten en/ of omstandigheden van 
het aangevraagde project in de vergunningspertode wijzigen, gedurende de looptijd van deze vergunning. 
Indien bovenstaande zich voordoet dient aanvrager dit In afstemming met de IvO te melden bij de CCD. 
De CCD kan in een dergelijke situatie aan de vergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde 
voorwaarde wijzigen of intrekken. 
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Centrale Commissie Dierproeven 

Aanvraag nummer: 
AVD114002016774 

Weergave wet- en regelgeving 

Dit project en wijzigingen 
Volgens artikel lOc van de Wet op de Dierproeven (hierna de wet) is het verboden om andere dierproeven 
uit te voeren dan waar de vergunning voor is verleend. De dierproeven mogen slechts worden verricht In 
het kader van een project, volgens artikel lOg. Uit artikel lOb volgt dat de dierproeven zijn ingedeeld in de 
categorieën terminaal, licht, matig of ernstig. Als er wijzigingen in een dierproef plaatsvinden, moeten 
deze gemeld worden aan de Centrale Commissie Dierproeven. Hebben de wijzigingen negatieve gevolgen 
voor het dierenwelzijn, dan moet volgens artikellOaS de wijziging eerst voorgelegd worden en mag deze 
pas doorgevoerd worden na goedkeuren door de Centrale Commissie Dierproeven. 
Artikel lOb schrijft voor dat het verboden is een dierproef te verrichten die leidt tot ernstige mate van pijn, 
lijden, angst of blijvende schade die waarschijnlijk langdurig zal zijn en niet kan worden verzacht, tenzij 
hiervoor door de Minister een ontheffing Is verleend. 

Verzorging 
De fokker, leverancier en gebruiker moeten volgens artikel 13f van de wet over voldoende personeel 
beschikken en ervoor zorgen dat de dieren behoorlijk worden verzorgd, behandeld en gehuisvest. Er 
moeten ook personen zijn die toezicht houden op het welzijn en de verzorging van de dieren In de 
Inrichting, personeel dat met de dieren omgaat moet toegang hebben tot informatie over de In de 
inrichting gehuisveste soorten en personeel moet voldoende geschoold en bekwaam zijn. Ook moeten er 
personen zijn die een eind kunnen maken aan onnodige pijn, lijden, angst of blijvende schade die tijdens 
een dierproef bij een dier wordt veroorzaakt. Daarnaast zijn er personen die zorgen dat een project 
volgens deze vergunning wordt uitgevoerd en als dat niet mogelij k Is zorgen dat er passende maatregelen 
worden getroffen. 
In artikel 9 staat dat de persoon die het project en de dierproef opzet deskundig en bekwaam moet zijn. In 
artikel 8 van het Dierproevenbeslult 2014 staat dat personen die dierproeven verrichten, de dieren 
verzorgen of de dieren doden, hiervoor een opleiding moeten hebben afgerond. 
Voordat een dierproef die onderdeel uitmaakt van dit project start, moet volgens artikel 10a3 van de wet 
de uitvoering afgestemd worden met de instantie voor dierenwelzijn. 

Pijnbestrijding en verdoving 
In artikel 13 van de wet staat dat een dierproef onder algehele of plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd 
tenzij dat niet mogelijk is, dan wel bij het verrichten van een dierproef worden pijnstillers toegediend of 
andere goede methoden gebruikt die de pijn, het lijden, de angst of de blijvende schade bij het dier tot 
een minimum beperken. Een dierproef die bij het dier gepaard gaat met zwaar letsel dat hevige pijn kan 
veroorzaken, wordt niet zonder verdoving uitgevoerd. Hierbij wordt afgewogen of het toedienen van 
verdoving voor het dier traumatischer Is dan de dierproef zelf en het toedienen van verdoving 
onverenigbaar is met het doel van de dierproef. Bij een dier wordt geen stof toegediend waardoor het dier 
niet meer of slechts in verminderde mate in staat is pijn te tonen, wanneer het dier niet tegelijkertijd 
voldoende verdoving of pijnstilling krijgt toegediend, tenzij wetenschappelijk gemotiveerd. Dieren die pijn 
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kunnen lijden als de verdoving eenmaal is uitgewerkt, moeten preventief en postoperatief behandeld 
worden met pijnstillers of andere geschikte pijnbestrijdlngsmethoden, mits die verenigbaar zijn met het 
doel van de dierproef. Zodra het doel van de dierproef is bereikt, moeten passende maatregelen worden 
genomen om het lijden van het dier tot een minimum te beperken. 

Einde van een dierproef 
Artikel 13a van de wet bepaalt dat een dierproef is afgelopen wanneer voor die dierproef geen verdere 
waarnemingen hoeven te worden verricht of, voor wat betreft nieuwe genetisch gemodificeerde 
dierenlljnen, wanneer bij de nakomelingen niet evenveel of meer, pijn, lijden, angst, of blij vende schade 
wordt waargenomen of verwacht dan bij het Inbrengen van een naald. Er wordt dan door een dierenarts of 
een andere ter zake deskundige beslist of het dier in leven zal worden gehouden. Een dier wordt gedood 
als aannemelijk Is dat het een matige of ernstige vorm van pijn, lijden, angst of blijven schade zal blijven 
ondervinden. Als een dier in leven wordt gehouden, krijgt het de verzorging en huisvesting die past bij zijn 
gezondheidstoestand. 
Volgens artikel 13b moet de dood als eindpunt van een dierproef zoveel mogelijk worden vermeden en 
vervangen door in een vroege fase vaststelbare, humane eindpunten. Als de dood als eindpunt 
onvermijdelijk is, moeten er zo weinig mogelijk dieren sterven en het lijden zo veel mogelijk beperkt 
blijven. 
Uit artikel 13d volgt dat het doden van dieren door een deskundig persoon moet worden gedaan, wat zo 
min mogelijk pijn, lijden en angst met zich meebrengt. De methode om te doden is vastge.steld in de 
Europese richtlijn artikel 6. 
In artikel 13c Is vastgesteld dat proefdieren geadopteerd kunnen worden, teruggeplaatst in hun habitat of 
In een geschikt dierhouderijsysteem, als de gezondheidstoestand van het dier het toelaat, er geen gevaar 
is voor volksgezondheid, diergezondheid of milieu en er passende maatregelen zijn genomen om het 
welzijn van het dier te waarborgen. 
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