
Aanmeldingsformulier voor proeven met gewervelde dieren.

Secretariaat DEC

Aanvrager:
Afdeling:

Titel dierproef:

Aanmeldcode / Protocol: 2004149.a
Stadia van de proef:

23-12-2004 Aangemeld
23-12-2004 Goedgekeurd
11-10-2005 Gekopieerd

Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja
Toelichting:
Goedgekeurd door het ̂ |.

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
E. Onderwijs / training onderwijs/training

1) Onderwijs in theoretische en praktische aspecten van het funktioneren en van de evolutie van
Vertebrata (gewervelde dieren) en Evertebrata (ongewervelden)
2) Onderwijs in specifieke technieken die relevant zijn voor punt (1), met name: morfometrie,
rontgenanalyse, high-speed video, kinematica, stromingsmeting, elektromyografie, signaalanalyse,
mechanische analyse.

Voor wijzigings-info 2003: zie onder "Proef

Deze aanmelding is exact gelijk aan die voor 2003. In januari start ons nieuwe onderwijs-element weer.

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):
Doel:
Het opleiden van onderzoekers, die kennis hebben van de funktionele zoölogie en de beginselen van de
biomechanica, zowel voor natuurwetenschappelijke als medisch wetenschappelijke doelstellingen.

1.c. Lekensamenvatting:

2. Gepland vanaf: 01-01-2005 tot 31-12-2005

3. Diersoort: *) = nader specificeren ; Totaal aantal: max. 10

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
1) Adulte en larvale karpers (Cyprinus carpio)



2) Adulte palingen (Anguilla anguilla)
3) Adulte en larvale klauwkikkers (Xenopus laevis)
4) Een adulte semi-aquatische slangensoort (b.v. Thamnophis sauritus, Nerodia fasciata of een andere
gebruikelijke laboratorium-soort). Een voorstel van de DEC wordt op prijs gesteld.

Voor wijzigings-info: zie onder "Proef"

4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
De diersoorten zijn gekozen vanwege de biomechanische aspekten die in de handleiding genoemd zijn en
die volgen uit de desbetreffende wetenschappelijke literatuur.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
De aantallen zijn afgestemd op een deelname van ca. 10 studenten.

4.d. Herkomst: A. van gereg. fok/toeleveringsbedrijf in Nederland
Toelichting: ^̂ ^

De vissen zijn afkomstig uit de eigen kultuurir^e^^^^^roefaccornodatie.
De klauwkikkers worden betrokken van het ̂ ^̂ ^̂ Î̂ ^HHHIH-
Voor de herkomst van de slang wordt een suggestie van de DEC gevraagd. De beoogde

slangensoorten zijn ook commercieel verkrijgbaar.

Voor wijzigings-info: zie onder "Proef"

Accomatie eigenlijk niet van toepassing

5.b. Huisvesting & Verzorging:
We verzorgen de dieren zelf, of i.s.m. |

5.c. Voeding:
Standaard voeding. Er worden geen voedingsproeven uitgevoerd.

6.a. Proefschema / proefbehandelingen:
1) De karperlarven worden gebruikt om het larvale zwemmen te bestuderen. Dit gebeurt met high-speed
video.

2) De adulte karpers worden gebruikt om het ademhalingsproces te bestuderen. Dit gebeurt door een
kombinatie van EMG's en video (eventueel ook pressure-transducers).

3) De Xenopuslarven worden gebruikt om ademhalings- en voedselfiltratieprocessen te bestuderen, om
de bloedstroom in de kieuwboogarterien te bestuderen en om zwemmen van amfibieenlarven te
bestuderen. Dit gebeurt door videos te maken van de dieren onder de mikroscoop en in een
vrijzwemmende situatie.

4) De palingen worden gebruikt voor het bestuderen van fysische transportprocessen: 4a) het
tegenstroomprincipe in de kieuwen, 4b) het tegenstroom-vermenigvuldigings-principe in de gasklier van
de zwemblaas, 4c) het meestroomprincipe in de ductus pneumaticus. Deze proef gebeurt door het meten
van water- en bloedstroom onder narcose met TMS. Na de meting worden de dieren gedood en wordt
histologische analyse van de betrokken organen gedaan.

5) De palingen en de slangen worden gebruikt voor de analyse van de locomotie in water en in
terrestrische omgevingen. Dit gebeurt door: 5a) de dieren in een ondiep bassin te laten zwemmen en
videos te maken van de met poystyreen bolletjes gevisualiseerde waterbewegingen, 5b) de dieren op een
gladde vloer, een ruwe vloer, door een systeem van opstaande pinnetjes, en door een buis te laten
kruipen en daarvan ook weer videos te maken.



6) De volwassen Xenopus worden gebruikt om het zwemmen van aquatische Salientia te bestuderen. Dit
gebeurt door de analyse van stroming in een waterbassin (zoals bij 5).

De proeven zijn, in een vorige kursusopzet gedurende vele jaren op overeenkomstige wijze uitgevoerd. Er
is dus veel ervaring mee opgedaan, hetgeen een zorgvuldige uitvoering ten goede komt.
De proeven zijn ook beschreven in de wetenschappelijke literatuur.

Het is de bedoeling om een aantal dieren na het praktikum in leven te laten (zie Einde), op het lab te
verzorgen en bij de volgende kursus (een jaar later) weer te gebruiken. Dit hebben wij in een vorige
kursusopzet, vele jaren geleden, al zo gedaan en het is uitstekend bevallen. De dieren hebben het ook
jaren uitgehouden.

TOELICHTING OP DE GEWIJZIGDE AANVRAGE

In een gesprek met de proefdierdeskundige B^^^^^^^^^ l̂ heb ik het volgende afgesproken:

1) De Xenopus wordt overaenomenvan het praktikum "Vertebraten" (̂ ^^^^H) en na de proef
gedood of aan ̂ |, of ̂ |̂ ^̂ ^H> teruggegeven.

2) De karpers en palingen betrek ik via HJj|̂ Bi- Worden na de proef gedood.

3) De slang leen ik van ̂ ^^^^^^^^^^^^B (v'a dhr. ̂ ^^^^^B, al afgesproken) en wordt weer
teruggegeven(of gaat naarj

4) De weekend-covering door een art. 12 funktionaris heb ik geregeld met |

5) Ik kan 6 januari 2003 met de kursus starten en dan ook de dieren gebruiken.

6) De proeven worden uitgevoerd onder mijn verantwoordelijkheid.

6.b. Mate van ongerief: A. Gering

6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
De videos veroorzaken geen noemenswaardig ongerief (ccd-kamera, dus weinig licht nodig).
De emg veroorzaakt ook nauwelijks ongerief (50 mikrometer elektroden). De elektroden worden ingeplant
onder TMS verdoving op een speciale operatietafel.
De vivisectie bij de paling geschiedt onder totale verdoving met TMS

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie: D. Is wel toegepast.
Pijn bestrijding: A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.

Voor zover er geopereerd wordt, gebeurt dit onder totale anaesthesie mbv. TMS (=MS222). Dit is alleen
van toepassing op de vissen. De andere diersoorten worden alleen gefilmd

8. Toestand van dieren na einde van de proef: Het dier is na de proef in leven gelaten.
Toelichting:
Zoals vermeld onder Proef willen wij het merendeel van de dieren in leven laten en zo meerdere jaren
gebruiken.
De dieren waarbij vivisectie wordt uitgevoerd worden tijdens of na de proef gedood.

Voor wijzigings-info: zie onder "Proef"

9. Welke alternatieven (vervanging, verfijning, vermindering) zijn voor de beschreven
experimenten overwogen en waarom zijn deze verworpen?



Er zijn geen alternatieven voor deze proef

10. Namen van direct betrokkenen bij de dierproef (artikel 9- en 12-functionarissen):

Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2004149.a (K14):
1 2 3 4 5 6 7
13
1 1 max. 10 29
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1



Uw aanvraag 2004149.a (Functional Zoology), door u aangemeld vanuit DRS heeft van de DEC de
status: 'Goedgekeurd' gekregen.

Indien u deze aanvraag wilt gaan wijzigen, dan selecteert u deze aanvraag en kiest u vanuit het menu
'proef, en dan de optie 'wijzigen'. Er wordt dan een kopie van de originele aanvraag gemaakt. Deze
kopie kunt u vervolgens wijzigen, en opnieuw aanmelden.

Met vriendelijke groet,

Secretaris DEC


