
Inventaris Wob-verzoek W17-11

wordt verstrekt weigeringsgronden

nr. document NTS 20171826 reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1

1 Origineel aanvraagformulier x x

2 NTS x

3 Projectvoorstel

4 Bijlage beschrijving dierproeven x x x x

5 DEC advies x x x x

6 Ontvangstbevestiging en factuur x x

7 Adviesnota CCD x x

8 Beschikking en vergunning x x
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Instantievoor Dierenwelzijn

✔
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Gene-regulatory control of embryonic development

Hoe genen de embryonale ontwikkeling aansturen
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DEC-advies  

A. Algemene gegevens over de procedure 

1. Aanvraagnummer: 2017-0009 

2. Titel van het project: Gene regulatory control of embryonic development 

3. Titel van de NTS: Hoe genen de embryonale ontwikkeling aansturen 

 

4. Type aanvraag: 

 nieuwe aanvraag projectvergunning 

 wijziging van vergunning met nummer 

 

5. Contactgegevens DEC: 

- naam DEC:  RUDEC 

- telefoonnummer contactpersoon:  , bereikbaar op maandag, dinsdag, en 

 donderdag van 9:00 tot 15:00 uur 

- e-mailadres contactpersoon:   

 

6. Adviestraject (data dd-mm-jjjj): 

 ontvangen door DEC: 12-04-2017 

 aanvraag compleet 

 in vergadering besproken: 02-05-2017  

 anderszins behandeld 

 termijnonderbreking(en) van 08-05-2017 tot 10-05-2017 

 besluit van CCD tot verlenging van de totale adviestermijn met maximaal 15 werkdagen  

 aanpassing aanvraag: 10-05-2017 

 advies aan CCD: 22-05-2017 

 

7. De inhoud van dit project is afgestemd met de IvD en deze heeft geen bezwaren tegen de 

uitvoering van het project binnen deze instelling. 

 

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

 

9. Correspondentie met de aanvrager: 

- Datum vragen: 08-05-2017 

- Datum antwoorden: 10-05-2017 

- Gestelde vragen en antwoorden: 

 

Description of Animal Procedures: 

*DAP1 

-D2: Het tweede deel van de vraag is niet beantwoord. 

Antwoord: Om het tweede deel van de vraag te beantwoorden is de volgende zin 

toegevoegd: “There are no adverse effects on the environment.” 

 

-I: Zijn er geen andere bronnen van ongerief, zoals stress door hanteren en eieren uitdrijven 

en de injectie? 

Antwoord: Ik ging ervan uit dat deze vraag al bij D2 beantwoordt was, maar wordt nu nog 

een keer vermeld (I1-I3) als volgt: 

I Other aspects on welfare 

1 Other adverse effects on welfare: Mild stress 

2 Cause adverse effects: Handling: Subcutaneous injection, squeezing. 

4.
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3 Prevention measures: Keeping the room quiet, to prevent building up of stress. 

 

*DAP2 

-A3: Volgens de aanvrager zijn er in de praktijk iets meer dieren (a few more) nodig omdat 

sommige mannen geen testes hebben of geen functioneel sperma produceren. Er worden 

hiervoor 50% meer dieren aangevraagd. Dit lijkt een wel erg ruime interpretatie van ‘a few 

more’. 

Antwoord: De formulering is aangepast: “In principle this amounts to 80 X.  males 

per year if planned optimally and if all males have testes and produce functional sperm. This 

however is by far not the case. In reality, every other time another male needs to be 

sacrificed, bringing the total to 120 males per year.” 

 

-K: Klopt de classificatie? Doden zonder voorafgaande handelingen is licht ongerief. 

Antwoord: De dieren worden eerst diep geanestheseerd, vervolgens gedood met een 

methode die niet volledig past binnen de kaders van de EU richtlijn. Echter de EU richtlijn 

staat doden via andere methoden toe mits de dieren geanestheseerd zijn. Als ik het goed 

begrepen heb komt dat overeen met “non-recovery”. 

De EU richtlijnen voor amfibieën zijn niet goed, zie antwoord op opmerking over 

onderbouwing bij L2 (hieronder). 

 

-L2: De onderbouwing voor het gebruik van deze methode ontbreekt. In de beschrijving van 

de handelingen bij A is geen sprake van anesthesie en wordt decapitatie genoemd als 

dodingsmethode. Dit lijkt in tegenspraak met deze informatie. 

Antwoord: Dit staat vermeld onder H3: “The animal is anesthetized by immersion in MS 222 

(0.5 g/l Tricaine methanesulfonate, bicarbonate-buffered). This results in deep anesthesia 

within 5 minutes.” maar stond per abuis niet vermeld onder A2. Dit is aangepast. 

Onderbouwing van deze methode van euthanasie is toegevoegd: 

The EU directive stipulates the following methods for killing amphibians (Annex IV): (1) 

Anesthetic overdose, (2) concussion / percussive blow to the head, and (3) electrical stunning. 

There are problems with all three allowed methods. Frogs have been shown to recover from 

prolonged anesthetic overdose, therefore this method is humane but not robust (i.e. not 

guaranteed to kill the animal). Methods 2 and 3 are also not guaranteed to kill the animal 

and are also arguably inhumane (i.e. not without pain). Decapitation followed by pithing 

(which destroys the brain) is the most robust and also a very swift way to kill frogs. When 

performed under deep anesthesia this method is humane too. This is allowed used under the 

EU directive as it also states that “Methods other than those 

listed may be used on (a) unconscious animals, providing the animal does not regain 

consciousness before death”. The method also fulfills the requirement that the killing is 

completed by “(b) the destruction of the brain”. 

 

 

Niet-technische samenvatting: 

-De onderzoekers worden verzocht te checken of de beantwoording van bovenstaande 

vragen over de DAPs ook leidt tot aanpassingen in de NTS. 

-3.5: De juiste aanduiding voor de ernst van de dierproeven is licht i.p.v. mild. 

Antwoord: Licht i.p.v. mild: Dit is aangepast. Verder waren aanpassingen aan de NTS niet 

noodzakelijk. 

 

 

- De antwoorden hebben geleid tot aanpassing van de aanvraag  
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10. Eventuele adviezen door experts (niet lid van de DEC): n.v.t. 

B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling) 

 

1. Het project is vergunningplichtig (dierproeven in de zin der wet). 

2. De aanvraag betreft een nieuwe aanvraag. 

3. De DEC is competent om hierover te adviseren. 

4. Er is geen betrokkenheid van DEC-leden bij deze projectaanvraag, waardoor onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid zijn gewaarborgd. 

C. Beoordeling (inhoud) 

1. Deze aanvraag heeft een concrete doelstelling en kan getypeerd worden als een project. De 

opzet komt het best overeen met voorbeeld 1 uit de handreiking ‘Wat is een project’. Het is 

helder welke handelingen individuele dieren zullen ondergaan. Hierdoor is ook duidelijk welk 

ongerief individuele dieren zullen ondergaan. De DEC is er 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. Voor zover de DEC weet is er geen “tegenstrijdige” wetgeving die het uitvoeren van de 

experimenten in de weg zou kunnen staan.  

 

3. De in de aanvraag aangekruiste doelcategorie is in overeenstemming met de hoofddoelstelling.  

Belangen en waarden 

 

4. Het directe doel van het project is het verkrijgen van Xenopus embryos om hierin de genregulatie 

tijdens de vroege ontwikkeling (laat blastula en vroeg gastrula stadium) te onderzoeken. Het 

uiteindelijke doel van deze projectaanvraag is fundamentele kennis te vergaren over de normale 

embryonale ontwikkeling en differentiatie en de regulatoire processen daarvan. Deze kennis kan 

op termijn bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor aangeboren 

afwijkingen, genetische afwijkingen en kanker. Het ontwikkelen van klinische toepassingen op 

basis van de vergaarde kennis is geen onderdeel van deze projectaanvraag en de commissie 

verwacht niet dat de aanvrager dit zal gaan uitvoeren. Er is binnen dit project daarom geen 

directe relatie tussen het doel van deze projectaanvraag en het lange termijn doel, te weten de 

ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor aangeboren afwijkingen, genetische afwijkingen en 

kanker. De aanvrager heeft duidelijk gemaakt wat de status van het onderzoeksveld is en wat de 

bijdrage van dit project daaraan zal zijn. Uit de aanvraag blijkt dat de kennis van genregulatie 

tijdens embryonale ontwikkeling op dit moment nog beperkt is, dat deze kennis noodzakelijk is 

voor een beter begrip van embryonale ontwikkeling en differentiatie en dat deze kennis cruciaal 

is voor belangrijke medische kwesties waaronder aangeboren afwijkingen/ziekte, 

stamceltherapie en kanker. Naar de menig van de DEC is het doel van deze projectaanvraag 

daarom gerechtvaardigd binnen de context van het onderzoeksveld. 

 

5. De belangrijkste belanghebbenden in deze projectaanvraag zijn de proefdieren, de onderzoekers 

en de doelgroep/patiënten. 

Voor de proefdieren geldt dat hun welzijn en integriteit worden aangetast. De dieren zullen 

beperkt worden in hun natuurlijke gedrag en gedurende de proeven zullen de dieren stress 
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ondervinden en pijn ondergaan. Een deel van de dieren zal in het kader van het onderzoek 

gedood worden. De dieren hebben er belang bij hiervan gevrijwaard te blijven. 

Voor de onderzoekers geldt dat het publiceren van belangrijke nieuwe wetenschappelijke 

inzichten resulteert in een goede wetenschappelijke reputatie, hetgeen vaak de sleutel is voor 

het verkrijgen van nieuwe onderzoeksmiddelen en mogelijkheden. Dit kan door de onderzoeker 

zelf van belang geacht worden, maar dient naar de mening van de DEC geen rol te spelen in de 

ethische afweging over de toelaatbaarheid van het gebruik van proefdieren. Het gaat uiteindelijk 

om de vraag of dit onderzoek belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke doelen dient 

(gezondheid, kennis). 

Voor de samenleving/patiënten is dit onderzoek indirect van belang, omdat de vergaarde kennis 

op termijn kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden voor aangeboren 

ziekten en kanker. Kunnen beschikken over fundamentele kennis over genregulatie tijdens de 

embryonale ontwikkeling is van groot belang voor de voortgang van onderzoek op dit terrein. 

Gerichte behandeling op basis van mechanistisch inzicht kan bijdragen aan een betere 

diagnostiek en behandeling met minder bijwerkingen. Dit kan er toe leiden dat de patiënt weer 

gezond wordt, dan wel een betere kwaliteit van leven heeft. Uiteindelijk is dat ook voor de 

samenleving van belang. 

6. Er is geen aanleiding voor de DEC om de in de aanvraag beschreven effecten op het milieu in 

twijfel te trekken. 

 

Proefopzet en haalbaarheid 

 

7. De kennis en kunde van de onderzoeksgroep en andere betrokkenen bij de dierproeven zijn 

voldoende gewaarborgd. De commissie is overtuigd van de kwaliteit van het werk van de 

aanvrager, zoals blijkt uit de in de aanvraag vermelde publicaties van deze onderzoeksgroep. De 

aanvragers beschikken over voldoende kennis en kunde om te kunnen voldoen aan alle 

zorgvuldigheidseisen omtrent het verrichten van dierproeven.  

 

8. De doelstellingen van het project zijn realistisch en de voorgestelde experimentele opzet sluit 

hier logisch bij aan. Bovendien heeft deze groep veel ervaring in dit onderzoeksveld en met de 

voorgestelde dierproeven. De DEC is dan ook van mening dat het project goed is opgezet, en dat 

deze strategie en experimentele aanpak kunnen leiden tot het behalen van de doelstelling 

binnen het kader van het project.  

 

Welzijn dieren 

 

9. Er is geen sprake van de volgende bijzonderheden op het gebied van categorieën van dieren, 

omstandigheden of behandeling van de dieren: 

 Bedreigde diersoort(en) (10e lid 4) 

 Niet-menselijke primaten (10e) 

 Dieren in/uit het wild (10f) 

 Niet gefokt voor dierproeven (11, bijlage I richtlijn) 

 Zwerfdieren (10h) 

 Hergebruik (1e lid 2) 

 Locatie: buiten instelling vergunninghouder (10g) 

 Geen toepassing verdoving/pijnbestrijding (13) 

 Dodingsmethode niet volgens bijlage IV richtlijn (13c lid 3) 

De aanvrager heeft als volgt onderbouwd dat dit noodzakelijk is: ‘The EU directive on the 

protection of animals stipulates the following methods for killing amphibian (Annex IV): (1) 

Anesthetic overdose, (2) concussion / percussive blow to the head, and (3) electrical stunning. 
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There are problems with all three allowed methods. Frogs have been shown to recover from 

prolonged anesthetic overdose, therefore this method is humane but not robust (i.e. not 

guaranteed to kill the animal)  Methods 2 and 3 are also not guaranteed to kill the animal and are 

also arguably inhumane (i.e. not without pain). Decapitation followed by pithing (which destroys 

the brain) is the most robust and also a very swift way to kill frogs. When performed under deep 

anesthesia this method is humane too. This is allowed used under the EU directive as it also 

states that “Methods other than those listed may be used on (a) unconscious animals, providing 

the animal does not regain consciousness before death”. The method also fulfills the 

requirement that the killing is completed by “(b) the destruction of the brain”.’ De DEC is het 

eens met deze onderbouwing. De dieren mogen immers volgens de richtlijn gedood worden met 

een overdosis anesthesie. Het vernietigen van het brein van het dier onder diepe anesthesie kan 

worden opgevat als een extra maatregel die zeker kan stellen dat het dier niet toch nog bijkomt 

uit die anesthesie. De DEC ziet daar volstrekt geen bezwaar tegen. 

  

10. De huisvesting en verzorging van de dieren zijn conform de eisen in bijlage III van richtlijn 

2010/63/EU.  

 

11. Het cumulatieve ongerief als gevolg van de dierproeven is realistisch ingeschat en geclassificeerd. 

Er is wellicht discussie mogelijk over de vraag of de gebruikte dodingsmethode moet worden 

geclassificeerd als non-recovery of licht ongerief. De aanvrager is zelf in de aanvraag en de NTS 

niet helemaal consequent in de inschatting van het ongerief. De DEC is van mening dat het 

ongerief als licht dient te worden geclassificeerd, maar acht de kwestie “licht of non recovery” 

voor de ethische afweging in dit geval niet van belang. 

 

12. De integriteit van dieren wordt in lichte mate aangetast door de hormonale injecties en het 

instrumentele gebruik dat inherent is aan dierproeven, maar voor het overige is van aantasting 

van de integriteit geen sprake. 

 

13. De criteria voor humane eindpunten zijn voldoende specifiek gedefinieerd en toegesneden op 

het experiment. Het percentage dieren dat naar verwachting een humaan eindpunt zal bereiken 

is op basis van ervaring met deze dieren en deze behandeling ingeschat. De commissie is het 

eens met deze inschatting en de gehanteerde humane eindpunten.  

 

3V’s 

 

14. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen geschikte 

vervangingsalternatieven zijn. De genregulatie in embryo’s kan niet goed zonder embryo’s 

onderzocht worden, omdat essentiële processen in embryonale ontwikkeling niet nagebootst 

kunnen worden met cellijnen. 

 

15. Het maximale aantal te gebruiken dieren is realistisch ingeschat en is proportioneel ten opzichte 

van de gekozen onderzoeksopzet en de looptijd. De onderzoekers hanteren een goede strategie 

om ervoor te zorgen dat er met het kleinst mogelijke aantal dieren wordt gewerkt waarmee nog 

een wetenschappelijk betrouwbaar resultaat kan worden verkregen. Xenopus-vrouwtjes leggen 

veel eieren, waardoor er relatief weinig dieren nodig zijn voor de productie van eitjes die na 

bevruchting met zaad van Xenopus-mannetjes embryo’s opleveren die makkelijk bestudeerd en 

gemodificeerd kunnen worden. De vrouwtjes kunnen na een rustperiode van drie maanden 

opnieuw gebruikt worden. Voor de bevruchting van meerdere eitjes van meerdere vrouwtjes 

wordt één mannetje gedood om zaad te verkrijgen.  
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16. Het project is in overeenstemming met de vereiste van de verfijning van dierproeven. Embryo’s 

van Xenopus ontwikkelen zich buiten het lichaam van de moeder. Hierdoor zijn ze makkelijk te 

observeren,  te manipuleren en te bemonsteren. De embryo’s zelf worden niet beschouwd als 

proefdieren. Er wordt geen gebruik gemaakt van natuurlijke bevruchting, omdat dit resulteert in 

teveel variatie in het ontwikkelingsstadium van embryo’s. De procedure voor het oogsten van 

eicellen is weinig belastend voor de vrouwelijke dieren, en zij krijgen voldoende rust tussen de 

procedures. De DEC is ervan overtuigd dat de beschreven proefopzet de meest verfijnde is en dat 

de dierproeven zo humaan mogelijk worden uitgevoerd.  

17. Het betreft geen wettelijk vereist onderzoek. 

Dieren in voorraad gedood en bestemming dieren na afloop proef 

 

18. De aanvrager zal om begrijpelijke redenen in het project in bijlage 1 (productie van eicellen) 

alleen gebruik maken van vrouwelijke dieren en bijlage 2 (verkrijgen van zaad) alleen van 

mannelijke dieren. 

19. De vrouwelijke dieren worden niet gedood in het kader van het project. De mannelijke dieren 

zullen in het kader van het project gedood worden. Dit is noodzakelijk om zaad te kunnen 

oogsten waarmee eicellen bevrucht worden embryo’s te verkrijgen. De gebruikte 

dodingsmethode staat niet vermeld in bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU. Voor het behalen van 

de doelstelling is het gebruik van deze dodingsmethode niet noodzakelijk, maar de DEC is het 

met de aanvrager eens dat de door hem voorgestelde dodingsmethode de meest humane is en 

feitelijk geen bezwaarlijke afwijking van de EU-richtlijn vormt (zie onderdeel C9 van dit advies). 

20. Er worden in deze projectaanvraag geen landbouwhuisdieren, honden, katten of niet-humane 

primaten gebruikt (en dus ook niet gedood om niet-wetenschappelijke redenen). 

NTS 

 

21. De niet-technische samenvatting is een evenwichtige weergave van het project en begrijpelijk 

geformuleerd. 

D. Ethische afweging 

 

1.  Rechtvaardigt het belang van de doelstelling van het project het ongerief dat de dieren wordt 

aangedaan, en is aan alle zorgvuldigheidseisen (3V’s) voldaan? 

 

2.  Er vindt een lichte aantasting van welzijn en integriteit van de proefdieren plaats (beschreven in 

C9 tot C20). De doelstellingen kunnen niet zonder dieren behaald worden. De onderzoekers doen 

al het mogelijke om het lijden van de dieren en het aantal dieren te beperken. 

 Voor de samenleving is dit onderzoek van belang, omdat het fundamenteel wetenschappelijke 

kennis over genregulatie tijdens de vroege embryonale ontwikkeling kan opleveren. De DEC kent 

daar veel gewicht aan toe om de volgende redenen. Kennis van de normale embryonale 

ontwikkeling en differentiatie en de regulatie van genen die daarbij betrokken zijn, is uiteindelijk 

van cruciaal belang voor de aanpak van medische problemen op gebied van aangeboren ziekten, 

regeneratieve geneeskunde en kanker.  Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van de 

vraag hoe genregulatie tijdens de ontwikkeling plaatsvindt en hoe de ontwikkelingsinstructies die 

vastgelegd zijn in genomische informatie op een zeer gereguleerde manier progressief 
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beschikbaar komen. Het is aannemelijk dat de doelstellingen op termijn behaald zullen worden. 

De commissie acht het vergaren van meer kennis over genregulatie tijdens embryonale 

ontwikkeling van substantieel belang.  

 

3.  De DEC is overtuigd van het belang van de doelstellingen: het verkrijgen van Xenopus embryos 

om hierin de genregulatie tijdens de vroege ontwikkeling (laat blastula en vroeg gastrula 

stadium) te onderzoeken. Het uiteindelijke doel is fundamentele kennis te vergaren over de 

normale embryonale ontwikkeling en differentiatie en de regulatoire processen daarvan. Deze 

kennis kan op termijn bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor 

aangeboren afwijkingen, genetische afwijkingen en kanker. De DEC is van mening dat de 

belangen van de samenleving en de wetenschap voldoende zwaar wegen om het schaden van de 

belangen van de proefdieren (om gevrijwaard te blijven van een aantasting van hun welzijn en 

integriteit) te rechtvaardigen. De commissie is overtuigd van de kwaliteit van het werk van de 

aanvrager. De DEC is van mening dat het project goed is opgezet, en dat de gekozen strategie en 

experimentele aanpak kunnen leiden tot het behalen van de doelstelling binnen het kader van 

het project. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen geschikte 

vervangingsalternatieven zijn, dat het doel niet met minder dieren behaald kan worden, dat de 

gebruikte aanpak de meest verfijnde is en dat zij zal kunnen voorkomen dat mens, dier en het 

milieu onbedoelde negatieve effecten ondervinden als gevolg van de dierproeven.    

 De DEC is van oordeel dat het hier boven geschetste belang de onvermijdelijke nadelige gevolgen 

van dit onderzoek voor de dieren, in de vorm van angst, pijn of stress, rechtvaardigt. Aan de eis 

dat het belang van de experimenten op dient te wegen tegen het ongerief dat de dieren wordt 

berokkend, is voldaan. 

E. Advies 

 

1. Advies aan de CCD 

 De DEC adviseert de vergunning te verlenen  

 De DEC adviseert de vergunning te verlenen onder de volgende voorwaarden 

o Op grond van het wettelijk vereiste dient de projectleider bij beëindiging van het 

project een beoordeling achteraf aan te leveren die is afgestemd met de IvD. 

o Voor de uitvoering van dit project is tevens ministeriële ontheffing vereist 

o Overige door de DEC aan de uitvoering verbonden voorwaarden, te weten... 

 

   De DEC adviseert de vergunning niet te verlenen vanwege: 

o De vaststelling dat het project niet vergunningplichtig is om de volgende redenen:… 

o De volgende doorslaggevende ethische bezwaren:… 

o De volgende tekortkomingen in de aanvraag:… 

 

2. Het uitgebrachte advies is gebaseerd op consensus. 

 

3. Er zijn geen knelpunten of dilemma’s geconstateerd – zowel binnen als buiten de context van het 

project - die de verantwoordelijkheid en competentie van de DEC overstijgen. 
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Datum 6 juni 2017 
Betreft Beslissing aanvraag projectvergunning Dierproeven 

Geachte heer/mevrouw -

Op 23 mei 2017 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning 
dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project "Gene-regulatory control of 
embryonic development" met aanvraagnummer AVD1030020171826. Wij 
hebben uw aanvraag beoordeeld. 

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. 
De algemene voorwaarde(n) zijn opgenomen op grond van artikel 1d lid 4, 
artikel 10a1 lid 2, artikel 10 lid 2 en/of artikel 10a3 van de wet. 

U kunt met uw project "Gene-regulatory control of embryonic development" 
starten. De vergunning wordt afgegeven van 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2022. 

Overige wettelijke bepalingen b!ijven van kracht. 

Procedure 
Bij uw aanvraag heeft u een advies van de Dierexperimentencommissie RU 
DEC gevoegd. Dit advies is opgesteld op 22 mei 2017. Bij de beoordeling van 
uw aanvraag is dit advies betrokken overeenkomstig artikel 10a, lid 3 van de 
wet. 
Wij kunnen ons vinden in de inhoud vari het advies van de 
Dierexperimentencommissie. Dit advies van de commissie nemen wij over, 
inclusief de daaraan ten grondslag liggende motivering. Er worden 

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

Onze referentie 

Aanvraagnummer 
AVD1030020171826 

Bijlagen 

1 
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aanvullende algemene voorwaarde(n) gesteld. 
Het DEC-advies en de in de bijlage opgenomen beschrijving v,an de artikelen 
van de wet- en regelgeving zijn de gro·ndslag 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 ieder geval de datum 
van de beslissing waartegen u bezwaar maakt en het aanvraagnummer te 
vermeiden. 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 besluit 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 spoedeisend belang. 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. Op 
http :/ /www. rechtspraak. ni/Organisatie/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.centralecommissiedierproeven.nl. Of neem 
telefonisch contact met ons op: 0900 28 000 28 (10 ct/minuut). 

Centrale Commissie Dierproeven 

Algemeen Secretaris 

Bijlagen: 
- Vergunning 

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

Datum: 
6junl2017 
Aanvraagnummer: 
AVD1030020171826 
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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: Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen 

Adres: Postbus 9101, t.a.v. 

Postcode en plaats: 6500 HB NIJMEGEN 

Deelnemersnummer: 10300 

deze projectvergunning voor het tijdvak 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022, voor het project 
"Gene-regulatory control of embryonic development" met aanvraagnummer AVD1030020171826, volgens 
advies van Dierexperimentencommissie RU DEC. Er worden aanvullende algemene voorwaarde(n) gesteld. 
De functie van de verantwoordelijk onderzoeker Is Hoogleraar. Voor de uitvoering van het project is IWKV 
verantwoordelijk. 
De aanvraag omvat de volgende bescheiden: 

1 een aanvraagformulier projectvergunning dierproeven, ontvangen op 23 mei 2017 
2 de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen: 
a Projectvoorstel, zoals ontvangen per digitale indiening op 23 mei 2017; 
b Niet-technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen per digitale Indiening op 23 mei 2017; 
c Advies van dierexperimentencommissie d.d. 22 mei 2017, ontvangen op 23 mei 2017. 

Naam proef 

100 

Voorwaarden 

Ernst Opmerkingen 

Licht 

rmina 
al 

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

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 
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anders dan door middel van een dierproef, of door mlddel van een dierproef waarbij mlnder 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 vergunningsperiade wijzigen, gedurende de looptijd van deze vergunning. 
Indien bovenstaande zich voordoèt dient aanvrager dit In afstemming met de IvD te melden bij de CCD. 
De CCD kan In een dergelijke situatle aan de vergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde 
voorwaarde wijzigen of Intrekken. 
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Centrale Commissie Dierproeven 

Aanvraagnummer: 
AVD1030020171826 

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 artikel lOaS 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 mogelijk 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 dierenwelzljn. 

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 preventlef en postoperatief behandeld 
worden met pijnstillers of andere geschikte pijnbestrijdingsmethoden, mits dfe 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 
dierenlijnen, wanneer bij de nakomelingen niet evenveel of meer, pijn, lijden, angst, of blijvende 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 "'Is 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 
mln mogelijk pijn, lijden en angst met zich meebrengt. De methode om te doden is vastgesteld 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, diergezondheld of milieu en er passende maatregelen zijn genomen om het 
welzijn van het dier te waarborgen. 
De Minister heeft vrijstelling ontheffing verlee~d volgens artikel 13c, die de afwijkende methode van doden 
op basis van wetenschappelijke motivering ten minste even humaan acht als de in de richtlijn opgenomen 
passende methoden. 

Pagina 2 van 2 


	NTS20171674 (definitief)
	NTS20171684 (definitief)
	NTS20171744 (definitief)
	NTS20171824 (definitief)
	NTS20171825 (definitief)
	NTS20171826 (definitief)



