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De Dierexperimenten commissie NVI is verantwoordelijk voor de ethische afweging

van de toelaatbaarheid van dierexperimenteel onderzoek dal in opdracht van het Rijks-

instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Vaccin Instituut

(NV!) wordt uitgevoerd.

Het MV! is een agentschap dat ressorteert orsder het Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport. De kerntaken van het NVI zijn het leveren van vaccins voor de Nationale

Vaccin Voorziening, waaronder het leveren van vaccins ten behoeve van het Rijksvaccinatie-

prograrnma,de levering van griep- en reiztgersvacdns en het leveren van vaccins bij

calamiteiten. Daarnaast voert het NVI onderzoekuiten ontwikkelt zij vacems ten behoeve

van de Nationale Vaccin Voorziening. Voor de ontwikkeling, productie en wettelijk

verplichte controle van sers en vaccins is dierexperimenteel onderzoek noodzakelijk.

Het RIVM is het kenniscentrum van de rijksoverheid op het gebied van volksgezondheid

en milieu, \r\t kader voert het instituut beieid&onderbauwend onderzoek uit, maar

heeft het ook een planfunctie op het tefrein van volksgezondheid f milieu en natuur.

De kerntaken van het RIVM zijn in de Wet op het RIVM beschreven, Naast het onderzoek

heeft het instituut ook een taak ten aanzien van het toezicht op de gebieden van de

volksgezondheid en milieu en bij calamiteiten. Ten behoeve van haar kerntaken voert

het RIVM dierexperimenteel onderzoek uit,

In een convenant tussen het NVI en het RIVM is geregeld dat het dierexperimenteel

onderzoek van het RIVM plaats zal vinden bij het N VL Hierbij is tevens geregeld dat de

DEC NVI voor dit onderzoek de beoordeling van de ethische toelaatbaarheid zal uitvoeren,

Medewerkers van het RIVM zijn daarom lid van de DEC NVI.

Medio 2003 is de dierexperimenten commissie NVI en haar werkwijze officieel erkend.
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Om de jaarlijkse stroom van aanvragen voor dierexperimenten beheersbaar te houden
en opeen verantwoorde wijze ethisch te toetsen heeft de DEC-NVI de volgende procedure
opgesteld. Allevooreen verantwoorde afweging noodzakelijke informatie wordt in

principe schriftelijk middels een proefopzet aan de DEC voorgelegd. Deze informatie
alsmede de adviezen worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand.

Dierexperimenteel onderzoek op het NVI en het RIVM is ingedeeld

in een drietal categorieën,U weten:
1. Nieuw, nog niet eerder op het RIVM/NVI uitgevoerd, project/onderzoek;

2. Onderdeel van lopend project;
3. Dierexperiment valt onder masterprotocol (opgrond van wettelijke bepaling).

De eerste categorie Nieuw project/onderzoek omvat dierexperimenteel onderzoek
dat nog niet eerder is uitgevoerd of waarvan de beoordeling door de DEC langer dan
12 maanden geleden heeft plaatsgevonden. Deze proefopzetten worden altijd in een

plenaire DEC vergadering besproken. De DEC zal de verantwoordelijke onderzoekers

vooreen mondelinge toelichting uitnodigen.

De tweede categorie Onderdeel van lopend project betreft dierexperimenteel
onderzoek dat voortvloeit uit onderzoek dat reeds door de DEC met een positief advies
is gehonoreerd en niet binnen de categorie l valt. Voor dit type onderzoek dient in öc
proefopzet aangegeven te worden welke resultaten of overwegingen hebben geleid

tot het ontwerpen van het dierexperiment. Er dient tevens verwezen te worden naar

vorige proefopzetten. Proefopzetten binnen deze categorie worden altijd ter beoordeling
aan de OEC voorgelegd. Wanneer de gepresenteerde informatie voldoende uitgebreid en
inzichtelijk is, kan dit middels een schriftelijke procedure. Voor deze proefopzetten heeft
de DEC twee beoordelingsmomenten per maand, te weten de reguliere maandelijkse
DEC bijeenkomsten een schriftelijke ronde tussendoor.

De derde categorie Dierexperiment valt onder masterprotocol is al leen van toepassing
op dierexperimenten die eenwettelijke bepaling hebben en routinematig uitgevoerd
worden. Voor deze categorie verloopt de beharidelingsprocedure in de DEC als volgt.
Dit type dierexperimenten kent door hun wettelijk voorgeschreven karakter een grote
mate van routine. In principe is de experimentele opzet telkenmaal hetzelfde, daarnaast

is het specifieke doel en de gebruikte diersoort heuelfde. Alleen het test-agens varieert,

Dit type dierexperiment kan geclusterd worden In de vorm van een masterprotocol.
Dit masterprotocol bevat nsast de gebruikelijke informatie omtrent de expcrimcnte.lt
opzet, de pfoefdiersocrt. proefdierkundigc aspecten en uitgebreide en inzichtelijke
toelichting voor de DEC, ook argumentatie voor het clusteren en het aantal dieren dat
voorde reeks dierproeven nodig is. Het 'masterprotocol' wordt in een plenaire DEC
vergadering toegelicht. Bij een positief advies bepaalt de DfcL de geldigheidsduur van

het advies en het aantal proefdieren die bij dit'masterprotocol1 hoort. De beoordeling
van de uit het masterprotocol voortkomende proefopzetten is aan het DEC secretariaat
gemandateerd. Het onderzoek waarvoor de 'masterprotocoi-procedure' gevolgd wordt
betreft het werkzaamheids-en veiligheidsonderzoek van vaccins.

Minimaal één keer per jaar zal de projectleider/onderzoekerdoor de DEC uitgenodigd

worden om een toelichting te geven op de resultaten van het onderzoek, op de dier-
experimentele ontwikkelingen en de (on)mogelijkheden van alternatieven voor

dierproeven-

De uitgangspunten van de DEC-NV! voor de beoordeling van de ethische toelaatbaarheid

van dierexperimenten kunnen als volgt opgesomd worden:
Wat is het wetenschappelijk en maatschappelijk belang van het experiment;
Wat zijn de proefdierkundige aspecten, inclusief de mate van ongerief, van het

experiment;
Welke- mogelijkheden voor vervanging, vermindering en/of verfijning zijn
ervoor het dierexperimenten is het proefdiergebruik verantwoord
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In 2004 heeft de DEC 442 proefopzetten ter adviser ing aangeboden gekregen.

In het verslagjaar heeft de DEC 86 individuele proefopzetten besproken, mede aan

de hand van een toelichting van de verantwoordelijk onderzoekers.

Negentien van de besproken proefopzetten waren masterprotocollen. De DEC heeft

een positief advies uitgebracht ten aanzien van de ethische toelaat baarheid van de

voorgelegde dierexperimenten. Weliswaar zijn in de procedure een tweeenvijftigtal

proefopzetten aangehouden voor nadere beoordeling. Echter het betreft hierbij

veelal de beantwoording van een toelichtende vraag of opmerking vanuit de DEC.

In negen gevallen zijn de onderzoekers verzocht additionele informatie omtrent

het wetenschappelijk belang van de experimenten aan te leveren.

Hierbij dient weliswaar opgemerkt te worden dat in veeJ gevallen, in samenspraak met

de onderzoekers, wijzigingen zijn aangebracht in de onderzoeksplannen. Veel van deze

wijzingen hebben betrekking op de 3 V-aspecten van de Wod.te weten verminderingj

verfijning en/of vervanging van dierexperimenteel onderzoek.

Afwijkingen van de oorspronkelijke opzet dienen aan de DEC en de proefdierdeskundige

gemeld te worden. In het verslagjaar zijn in drie gevallen majeure veranderingen in het

dierexperiment aan de DEC gemeld. Deze veranderingen zijn inde DEC bediscussieerd

en uiteindelijk geaccordeerd.

Naast een aantal individuele dierexperimenten bespreekt de DEC ook het dierexperimen-

teel onderzoek dat in het kader van meer omvangrijke projecten wordt uitgevoerd.

Het betreft hierbij voornamelijk voortgangsrapportages van meerjarige projecten,

In totaal is de voortgang van een zevenendertigtal projecten besproken. In alle gevallen is

een positief advies uitgebracht ten aanzien van het dierexperimenteel onderzoek'm deze

projecten.

In 2004 heeft de DEC medewerking verleend aan twee projecten van onderzoekers buiten

het NVI of het RIVM. Een project heeft betrekking op de inventarisatie en ontwikkeling

van expertiseprofieien voor de deskundigen inde DEC Het ander project betreft de

ethische afweging in dierexperimenten commissie s. Voor dit project zijn aan de DEC

twee casussen ter beoordeling voorgelegd. Een van de casussen is beoordeeld volgens

een systematisch model. De DEC concludeerde dat het toepassen van een systematisch

toetsingsrncdel voor de specifieke situatie van de DEC NVI geen meerwaarde heeft.

Wei constateerde DEC dat alle elementen uit hettoetsingsmodel bij de afweging aan

de orde zijn, echter veelal impliciet en in een andere volgorde.

In december heeft de DEC haar procedures en werkwijze geëvalueerd. De DtC heeft de

^gemene indruk dat zij zich naar behoren kwijt van haar taken. Wel wordt geconstateerd

dat de aangeleverde schriftelijke-informatie in de proefopzetten niet af tijd op een adequate

manier door de onderzoekers wordt aangeleverd. Daarnaast wordt geconstateerd dat

de deskundigheid van de OEC leden een belangrijke rol speelt voor de richting van de

discussies omtrent de toelaatbaarheid van het dierexperiment. De DEC acht het van groot

belsng geregeld met individuele onderzoekers te discussieren over het dierexperimenteel

onderzoek. Overigens worden deze discussies ais buitengewoon plezierig ervaren en

bestaat er de behoefte soortgelijke discussies veel vaker niet beleidsmakers te moeren,

De DEC concludeert dat het wenselijk wordt geacht om op regelmatige tijden bijeen-

komsten te plannen met de onderzoekers om de procedure opnieuw toe te lichten,

en voor een Êeder transparant te maken.

In een geval hebben ieden van de DEC het noodzakelijk geacht een minderheidsstandpunt

te formuleren omtrent de toelaatbaarheid van een dierexperiment. Het protocol betrof

een dierexperiment op locatie in het kader van het luchtverontreinigingsonderzoek.

Belangrijke argumenten voor het minderheidsstandpunt zijn: Het feit dat het experiment

een herhaling is van eerder uitgevoerde experimenten waarin niets of nauwelijks iets is

waargenomen en dat de gekozen locatie waar het experiment wordt uitgevoerd, niet

representatief is. Verder bieden de gekozen parameters geen Extrapolatiemogslijkheden

en daarnaast is er geen relatie tussen de dierproef en de epidemiologische bevindingen

Ten behoeve van een meer integrale meningsvorming van de toelaatbaarheid van dier-

experimenteel onderzoek in het leader van de luchtverontreiniging heeft de DEC aan een

tweetal externe experts de opdracht gegeven een onafhankelijke analyse op te stellen

van het maatschappelijk en wetenschappelijk belang van de dierexperimenten in dit

type van onderzoek. De rapportage van de analyse zal in het eerste trimester va n 2005

pla3tsvinden.
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Samenstelling van de commissie

De samenstelling van de dierexperimenten commissievan hei Wijn 2004 is weer-

gegeven in bijïage l. De commissie voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in

artikel iSa, tweede lid van de Wet op de Dierproeven. Mede gezien de publieke taken

van het NVI en het RIVM en het zich ten volle bewust zijn van de maatschappelijk

aspecten omtrent de ethische toelaatbaarheid van dierexperimenten, staat de DEC

niet onwelwillend tegen de openbaarmaking van het jaarverslag met uitzondering van

de gegevens van natuurlijke personen en andere tot de persoon herleidbare gegevens,

alsmede bedrijfs- en fabricage gegevens. De DEC gaat ervan uit dat op grond van artikel

10 en n van de Wet open baarheid van bestuur bijlage l niet voor openbaarmaking In

aanmerking zaj komen.

Aantni vergaderingen

De proefopzetten en projecten zijn besproken in 11 plenaire bijeenkomsten van de DEC.

Daarnaast heeft de OEC twaalf schriRelijke rondes georganiseerd, in tien gevallen

heeft het Klein Comité, bijgestaan door een proefdierdeskundige,een nader advies

uitgebracht.

Overzicht uitgebrachte adviezen

Op de bijgevoegde CD-rom is een overzicht gegeven van alle proefopzetten waarover

een advies is uitgebracht, rnet inbegrip de duur van het experiment en de eventuele

nadere voorwaarden, conform de dierproevenregetingd.d. 20 novemberi996.

Elk advies heeft ook een korte samenvattingvan het doel van het experiment.

De adviezen zijn gerangschikt naar het doeleinde van de proef en hebben allen een

geldigheidsduur van 12 maanden.
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