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Jaarverslag 2002 Dierexperimentencommissie (DEC)
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Sinds juli 1998 is de Dierexperimentencommissie ten behoeve van de Faculteit Geneeskunde van
de Universiteit Utrecht, het Academisch Ziekenhuis Utrecht en hetWilhelmina Kinderziekenhuis en
haar werkwijze door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) officieel erkend.
In eerste instantie kende deze DEC twee vergunninghouders, te weten de Universiteit Utrecht en
het Academisch Ziekenhuis Utrecht. In de praktijk bleek het echter niet mogelijk om de onderzoeks-
en onderwijsprojecten die aan deze commissie werden voorgelegd, op dit punt te onderschelden. In
overleg met de inspecteur van de Keuringsdienst van Waren is besloten om alle door deze DEC te
behandelen aanvragen onder verantwoordelijkheid van de vergunninghouder het Universitair
Medische Centrum Utrecht (UMCU) te laten vallen.

Samenstelling commissie
De DEC-UMC bestond gedurende het verslagjaar uit zeven leden, waarvan vier leden, waaronder
de voorzitter, geen arbeidsrechtelijke verhouding hebben met het UMC.

De samenstelling van de DEC is dusdanig dat voldaan wordt aan de wettelijke criteria inzake de
deskundigheid van de leden op vier gebieden, te weten:
1. op het gebied van dierproeven
2. op het gebied van alternatieven voor dierproeven
3. op het gebied van proefdieren en hun bescherming
4. op het gebied van de ethische toetsing.

De samenstelling alsmede de specificatie van de deskundigheden van de DEC-UMC is door de
Veterinaire Hoofdinspectie In overeenstemming bevonden met het reglement zoals dat door de
Staatssecretaris van VWS is vastgesteld.

Voorzitter:
niet betrokken bij dierproeven, Qeen arbeidsrechtelijke verhouding met vergunninghouder,

Deskundigen op het gebied van dierproeven:
- art, 12, betrokken bij dierproeven, arbeidsrechtelijke verhouding met vergunninghouder.

art. 9, betrokken bij dierproeven en patiënt-gebonden onderzoek, arbeidsrechtelijke verhouding
met vergunninghouder.

- (vice voorzitter) art. 9, betrokken bij dierproeven en patiënt-gebonden onderzoek,
arbeidsrechtelijke verhouding met vergunninghouder.

Deskundige op hei gebied van dierproeven met betrekking tot het onderwijs:
- student medische biologie (5* jaars), niet betroken bij dierproeven, geen arbeidsrechtelijke

verhouding met vergunninghouder.

Deskundige op het gebied van bescherming van proefdieren:
- art. 9, gepromoveerd op het gebied van huisvesting en welzijn van proefdieren,

arbeidsrechtelijke verhouding met de vergunninghouder.
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De commissie vergadert minimaal één maai
het aantal ingediende aanvragen. Bij de eth- P6r maarKl1 met een hogere frequenSeatha4e|w)
gemaakt tussen het belang van het experi 'Sche toetslr|9 van de aanvragen wordiweaî
experiment ondervinden. ent en het ongerief dat de dieren ten gew*)8 witó

De DEC beoordeelt de aanvragen op:
- Het wetenschappelijke en rnaatsCh

rechtvaardigen; aPpelijke belang die het experimenl diwefi M
- De proefopzet en beschrijving daarvan-
- De mate van ongerief bij de proefdl0re,l
- De motivering van de keuze van het so ̂  de

Het aantal proefdieren; O|̂  Proefdieren;
De methode van pijnbeslrijdlng;

- De te hanteren humane eindpunten;
- De wijze van huisvesting en ver2orgjno

Deskundige op het gebied van Alternatieven
- staflid Nationaal Centrum voor Alternatie V°°r dierproeven

verhouding met de vergunninghouder Voor Dierproeven (NCA), geen arbeid$red*|i

Deskundige op het gebied van ethische tost

' Vacature, per 1 januari 2003 vervuld. ff;

De DEC-UMC wordt geadviseerd door een
Proefdierdeskundige ex. art. 14.

De DEC-UMC wordt ondersteund door een
van de Raad van Bestuur van het UMC Utr amb'8l'Jk secretaris en een secretaresse vaniideStf

De DEC is voornemens om in 2003
samenstelling van de commissie. Dit zgj *xtra aandacht te besteden aan een evemidfy
DEC-leden. W!aarschljnlijk leiden tot een uitbreiding van Ixü Któ

Aantal vergaderingen
In 2002 is de DEC-UMC 10 maal plenair h--
loop van 2002 Is besloten elke maand 'Jeön 9eweest en 4 maal a's Kleine Conwissigita&i
toegenomen aantallen te behandelen aanv 6en Weine commissie bi)e8n te laten komen m d»

a8en te kunnen verwerkian.
Procedure proefdieraanvraag
De proefdieraanvraag wordt door de oriri
onderwijsonderdeel ter advisering aan de pjtr2oel<sProJectleider of elndverantwoordefie van ld

E£ voorgelegd.
De aanvragen worden gedaan met h
www.dec.uu.nl). 8nü'P van een daartoe ontworpen formfej»

Bij experimenten met genetische
Biotechnologie bij Dieren verstrekte vet-Qijh Ce6rde dieren worden tevens de door de Comy* [

hir»gen gecontroleerd. j
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Proefdieraanvragen waarbij het ongerief gering is voor de proefdieren kunnen door de z.g. Kleine
Commissie worden beoordeeld. Een aanvraag met gering/matig en matig ongerief voor de
proefdieren kan alleen worden behandeld als het om een herhaalde aanvraag gaat. Deze kleine
commissie bestaat dan uit de voorzitter, de adviseur (art. 14 functionaris), een lid van de commissie
en de ambtelijk secretaris.

Advisering
In 2002 werden in totaal 275 aanvragen behandeld, waarvan 77 nieuwe en 198 gewijzigde of
ongewijzigde herhaalde aanvragen. De aanvragen bestonden uit 268 onderzoeksaanvragen en 7
aanvragen ten behoeve van het proefdiergebruik in het kader van het onderwijs. Over 195
aanvragen werd positief geadviseerd, al dan niet met op- of aanmerkingen. De commissie heeft
voor de overige 80 aanvragen 66 maal een, in sommige gevallen voorwaardelijk, positief advies
uitgebracht na bijstelling van het experiment of na aanvullende informatie van de onderzoekers of
alleen voor het uitvoeren van een pilot waarna terugrapportage diende te volgen. 14 aanvragen zijn
ofwel door de onderzoekers teruggetrokken of zijn nog aangehouden in afwachting van een reactie
van de onderzoekers op vragen van de commissie.

Doel (req. 1998")

1: Onderzoek m.b.t. de mens: Ontwikkelen sera,
vaccins, biologische producten

5: Onderzoek m.b.t. de mens: Ontwikkelen
medische hulpmiddelen, toepassingen

6: Onderzoek m.b.t. de mens: Productie,
controle, ijking medische hulpmiddelen,
toepassingen

29: Onderwiis/trainina

30: Wetenschappelijke vraag m.b.t: Kanker bij
mensen

Advies | Aantal**

Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
behandeling
Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog In
behandeling
Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
behandeling
Positief n

Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
behandeling
Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
behandeling

1

13 (+4)
7(+1)
5
1

4(+D

1

6(+1)
3
1

14 (+5)
4
5
2
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31 : Wetenschappelijke vraag m. b. t,: Hart- er»
vaatziekten bij mensen

32: Wetenschappelijke vraag m.b.t.:
Geestesziekten en zenuwziekten bij mensen

33: Wetenschappelijke vraag m.b.t.:
Andere ziekten bij mensen

37: Wetenschap oei ilke vraag m.b.t.: Andere
wetenschappelijke vraag

Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog In
behandeling
Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
behandeling
Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
behandeling
Positief
Positief onder voorwaarden
Aangehouden
Teruggetrokken/negatief, nog in
behandeling

20 (+9)
3
9
2

8 (+6)
2
6
2

17 (+12)
2
12
2

75 (+23)
17 (+4)
27
4

* Voor 1997 werden 21 doeleinden onderscheiden, met ingang van 1988 Is dit uitgesplitst naar 37 doeleinden, onder te

verdelen in 5 hoofddoelen. In deze tabel worden alleen die doelen beschreven die betrekking hebben op de behandelde

aanvragen in 2002.

" De getallen tussen haakjes staan voor in eerste instantie aangehouden aanvragen die na aanvullende Informatie van de

onderzoeker van een positief dan wel een vgprwaardelijk positief advies zijn voorzien.

In de bijlage een overzicht van alle projecten waarover advies werd uitgebracht, waarbij per advies
is vermeld:
a. het doel van de proef
b. de duur van de proef
c. de periode waarvoor toestemming wordt verleend
d. het advies
e. de eventuele voorwaarden in grote lijnen

Een nadere specificatie van het proefdiergebruik naar gebruikte diersoorten, aantallen en mate van
ongerief is weergegeven in de registratie Proefdieren en Dierproeven van de Universiteit
Utrecht/UlvIC.

De DEC heeft gedurende het verslagjaar een aantal onderzoekers uitgenodigd om hun
onderzoeksplannen nader toe te lichten tijdens de vergadering. De gewenste Informatie bestond
o.a. uit een nadere omschrijving van het belang van het experiment in relatie tot eerdere resultaten,
een betere onderbouwing van de proefopzet, een uitgebreidere omschrijving van de humane
eindpunten, de duur van het ongerief, de inschatting van de mate van ongerief, de manier van
huisvesten en proefdierbesparende effecten van alternatieve methoden. Daarnaast werd diverse
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onderzoekers gewaagd om een terugrapportage van de bevindingen. Een enkele keer hebben
leden van de commissie proeven bijgewoond ter nadere beeldvorming.
De DEC heeft dit jaar ook bezoek gehad van een medewerker van het Centre for Altematives to
Animal Testing (CAAT) van de Johns Hopkins Univereity In Baltimore en heeft met hem
gediscussieerd over de overeenkomsten en verschillen in wetgeving en procedures aangaande het
werk met proefdieren in de Verenigde Staten en Nederland.

Alle proefdieraanvragen voor 2002 werden getoetst op wetenschappelijk en maatschappelijk belang.
De tijd tussen de aanvraag en het uitbrengen van advies varieerde van 14 dagen tot 6 weken. De
adviezen werden schriftelijk aan de verantwoordelijke onderzoeker gemeld.

Extern» contacten
De DEC heeft dit jaar extra aandacht besteed aan het verbeteren van de externe communicatie.
Daartoe is een homepage (www.dec.uu.nl) opgezet met o,a, algemene Informatie over de DEC, zoals
het vergaderschema, de werkwijze van de DEC en de rol van de proefdierdeskundige. Via deze site
kunnen ook de DEC-formulieren en toelichtingen op deze formulieren worden gedownload.

DEC-leden, proefdierdeskundige en de ambtelijk secretaris hebben in 2002 aan de volgende
activiteiten deelgenomen:
- Symposium Het doden van Dieren. Maatschappelijke en ethische aspecten. 18 juni 2002.

Utrecht,
- Het mede-opstellen van een plan van aanpak voor het NVDEC-bestuur t.b.v. de discussie rond

de open(baar)heid van de DEC's.
- NCA nascholingsdag voor DEC alternatievenexperts, Zoekstrategieën in het kader van

literatuuronderzoek. 23 mei 2002.
- De NV-DEC vergaderingen en nascholingsactiviteiten.

De ambtelijk secretaris vertegenwoordigt de commissie in de NV-DEC en woont daartoe de
vergaderingen van de NV-DEC bij.

Specifieks aandachtsgebieden
De commissie besteedde in het verslagjaar aandacht aan een aantal specifieke gebieden:

Proefdiergebruik in het kader van onderwijs waarbij de commissie regelmatig aandacht heeft
besteed aan de afweging van het belang van het onderwijsdoel in het kader van de opleiding tot
arts/onderzoeker in relatie tot het ongerief van de dieren.

- Regelgeving omtrent onderzoek met pasgeboren of ongeboren dieren.
- Organisatie, werkwijze en samenstelling van de DEC-UMC.

De MHV-infectie van het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium te Utrecht.
Het verzoek van het Ministerie VWS om het jaarverslag ter beschikking te stellen aan
"Proefdiervrij".

- Over algemene zaken wordt contact onderhouden met de NVDEC. Hierbij valt te denken aan
punten van algemeen belang zoals openheid en openbaarheid.
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