
Inventaris

wordt verstrekt weigeringsgronden

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

DEC nr. 13

� Verzoek wijziging x x x

2 Samenstelling x

� Expertisedocument x x x

� Advies CCD x x

� Acceptatie wijziging x x x



1' 11 MEl 2011 

~ Maastricht University 

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences 

Aan: CCD-Centrale Commissie Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Ons kenmerk Doorkiesnummer 
--015-17 

Geachte commissie, 

Maastricht 
10-05-2017 

Met ingang van 1 mei 2017 heeft er een wijziging plaats gevonden in de 

samenstelling van de DEC-UM, te Maastricht. 

Met ingang 1 mei 2017 is een nieuw extern lid benoemd. 

Bijgaand stuur ik u een nieuw overzicht van de samenstelling m.i.v. 

01-05-2017, de belangenverklaring en het expertiseformulier van het 

nieuwe lid (nr. 8). 

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. 

Bijlagen: 
Expertiseformulier lidnr. 8 
Belangenverklaring lidnr. 8 
Tabel samenstelling DEC-UM m.i.v. 01-05-2017 

DEC-UM 

p/a secretariaat DEC-UM 

Bezoekadres 

Postadres 

Postbus 616 

6200 MD Maastricht 
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Tabel DEC-UM -leden per 01-07-2016 

Samenstelling Expertise Betrokken bij Arbeidsrelatie met 
(gegevens per lid) VVA;OD;PG;HV;E;PB dierproeven? instellings 

B/NB vergunninghouder (A/GA) 

Voorzitter PG;WA;OD; NB GA 
Lid 2-plvvz WA;OD; B A 
Lid 3 WA;OD;PB B A 
Lid4 OD;WA;HV; B A 
LidS E;WA; NB GA 
Lid6 WA;OD;HV NB GA 
Lid 7 E;PB; NB GA 
Lid8 WA;OD NB GA 

Afkortingen: 
Expertise: 

WA= de wetenschapsgebieden en wetenschappelijke toepassingen waarvoor de dieren zullen worden gebruikt, met inbegrip 
van vervanging, vermindering en verfijning op de betrokken gebieden; 
OD =het ontwerp van proeven, in voorkomend geval met inbegrip van de statistische aspecten; 
PG = de proefdiergeneeskundige praktijk dan wel, in voorkomend geval, de diergeneeskundige praktijk met betrekking lïltot 
wilde dieren; 
HV = het houden en verzorgen van dieren van de soorten die zullen worden gebruikt; 
E =ethiek; 
PB = proefdieren en hun bescherming. 

Betrokken bij dierproeven: NB = niet betrokken; B = betrokken 
Arbeidsrelatie: GA = geen arbeidsrelatie; A = arbeidsrelatie 
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DEC: DEC-UM Lid nr. 8 

Ja/nee Op welke kennis/ervaring uit het CV is 

Expertise ja 
-Wetenscha 
Expertise ja 
-Ontwerp van proeven 

Expertise nee 
-Proefdie de 
Expertise nee 
-Houden en verzo van dieren 
Expertise nee 
-Ethiek 
Expertise nee 
-Proefdieren en hun beschermi 
Betrokken bij dierproeven ja 

toekennen van deze rd? 
Opleiding biomedische wetenschappen_(RUL) 

Cardiologie, implanteerbare medische 
systemen/stimulators, minimale invasieve 
operatie technieken, slaap apneu, studie 
design en protocollen sch 

Tijdens werkzaamheden 

Wetenschappelijk vakgebied Cardiologie en wel in het bijzonder de implanteerbare 
systemen 

Arbeidsrelatie met 
vergunninghouders waarvoor de DEC 
tot dusverre haar werkzaamheden 
heeft uitgevoerd. 

nee 

Lidmaatschap IvO (benoem ook nee 
lidmaatschap bij andere 
ve nninghoude 
Belangenverklaring Volledig ingevuld 

Ondertekend (ook 
door voorzitter DEC) 

Ja 

Welke belangen kunnen leiden tot 
een structurele wraking? Nvt 

Worden er voorwaarden 
verbonden aan het functioneren 
van het lid in de DEC? 
Nee 

Ondergetekende, Lid S-extern lid, verklaart hierbij dat deze informatie volledig is en naar waarheid is 
ingevuld. 
Ondergetekende heeft kennis genomen van en stemt In 
door de medewerkers van de CCD. 
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