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Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja
Toelichting:
Deze proef is onderdeel van het onderzoeksproject "shooting the messenger" waarbij diverse
teek-Borrelia-gastheer interacties worden onderzocht. Het is een multidisciplinair onderzoek van
Wageningen universiteit en JBHH- Omdat er geen DEC aanvragen worden beoordeeld tijdens de
zomervakantie en we het onderzoek graag deze zomer willen starten is ervoor gekozen om de aanvraag nu
in te dienen.

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
. Wetenschappelijke vraag m.b.t.ziekten bij de mens
Het doel van deze proef is te onderzoeken of |
onderzoeksvraag zal worden onderzocht:

l De volgende

Zijn Borrelia-geïnfecteerde muizen aantrekkelijker voor teken dan Borrelia-vrije muizen?

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):
Het doel van dit experiment is het vergroten van de kennis over de Borrelia-gastheer-teek interacties.
Kennis van dit systeem is van belang om een goed beeld te krijgen van deze cyclus en kan worden gebruikt
bij het ontwerpen van interventiemethodes om het aantal patiënten met de ziekte van Lyme te verminderen.
Het aantal tekenbeten in Nederland is fors toegenomen de afgelopen jaren en ook het aantal patiënten met
Erythema migrans (indicator van een Lyme besmetting) is fors toegenomen van 6000 in 1994 tot een
geschatte 22.000 in 2009 (Hofhuis 2010). Door het ontbreken van actuele kennis over deze interacties kan
effectieve preventie niet ontwikkeld worden.

1.c. Lekensamenvatting:

2. Gepland vanaf: 01-08-2012 tot 31-12-2012

3. Specificatie diergroepen:



Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 10 muizen
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 10 muizen
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 60 muizen
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus 60 muizen

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
Voor het experiment zal gebruik worden gemaakt van rosse woelmuizen (Myodes glareolus) en bosmuizen
(Apodemus sylvaticus) omdat deze de belangrijkste gastheren lijken te zijn van larven van de schapenteek
(Ixodes ricinus). Voor de experimenten zullen 5 mannelijke en 5 vrouwelijke rosse woelmuizen en
bosmuizen worden gevangen, welke vervolgens zullen worden gekweekt zodat daarna met de
nakomelingen experimenten kunnen worden gedaan. Het gebruik van gekweekte muizen is voor deze proef
noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de gebruikte muizen aan het begin van de proef vrij zijn van Borrelia
bacteriën en geen ervaringen hebben met teken.
Tijdens de experimenten zullen volwassen vrouwelijke muizen worden gebruikt om eventuele stress
veroorzaakt door m^^^^^ l̂̂ ^^^ l̂ te minimaliseren. Er worden volwassen, niet
lacterende dieren gebruikt omdat dit de leeftijd is van muizen die het meest worden gevangen in
Nederlandse bossen.

4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
Er is gekozen voor rosse woelmuizen en bosmuizen omdat dit de muizensoorten zijn die het meest in
Nederlandse bossen voorkomen en daardoor de grootste bijdrage leveren aan de ontwikkeling van larf tot
nimf.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Er zullen 5 volwassen mannelijke en 5 volwassen vrouwelijke rosse woelmuizen en bosmuizen worden
gevangen met longworth life-traps. Deze life-traps zullen worden voorzien van met graan en wortel en
nestmateriaal. Overige gevangen muizen zullen direct worden vrijgelaten. Muizen die worden geselecteerd
voor de kweekgroep worden in natuurlijk ingerichte makrolon kooien worden meegenomen naar het lab
voor de kweek. Deze makrolon kooien worden ad libitum voorzien van standaard muizenbrok en water.

Uit eerdere onderzoeken is geblekendat^rongeveerlOOtekenpermui^ dit

onderzoek is gericht op de effecten op de teek en deze zullenalsliertTalingdien^ zal 10 x
worden herhaald om er op die manier voor te zorgen dat jjfH^^^^ Î̂ ^^^^^^^^H- Er zijn 6
verschillende rondes (zie TAB proefschema) en er zullen dus per muizensoort 60+10 muizen nodig zijn. Er
zijn geen gegevens bekend over de responsen van teken onder dergelijke experimentele omstandigheden.
Hoeveel teken er zullen bijten is dus niet bekend, waardoor het moeilijk is in te schatten hoe vaak de rondes
herhaald dienen te worden.

4.d. Herkomst:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) E. andere herkomst
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus E. andere herkomst

Toelichting:
De muizen die worden gevangen om een kweekgroep mee op te zetten zullen afkomstig zijn uit

Nederlandse bossen. Muizen zullen worden gevangen met longworth life-traps die voorzien zullen worden
van graan, een stukje wortel en een meelworm (om eventuele spitsmuizen als bijvangst in leven te houden).
Vallen zullen iedere twaalf uur worden gecontroleerd. Dit is voldoende om ervoor te zorgen dat gevangen

De muizen die daadwerkelijk voor de experimenten zullen worden gebruikt zijn afkomstig uit deze
kweekgroep.

5.a. Accommodatie:



Voor de muizenkweek zullen de muizen worden gehuisvest volgende standaard werkprotocollen:
B.2.4.001, B.2.4.002, B.2.4.003 en B.2.4.004.

Tijdens de experimenten zullen 1 of 2 rosse woelmuizen of bosmuizen gedurende 24 uur |
De muizen zullen 24 uur nadat ze |

| en door middel van cervicale
dislocatie worden ge-euthanaseerd. Het aantal teken per muis zal worden geteld om zo een vergelijking te
kunnen maken tussen het aantal teken dat voedt op de verschillende muizen.
Controle op dierenwelzijn zal dagelijks gebeuren door de proefdierverzorger(s).

5.b. Huisvesting & Verzorging:
Standaardhuisvesting en -verzorging is gewenst, zie de volgende 4 werkprotocollen: B.2.4.001, B.2.4.002,
B.2.4.003 en B.2.4.004.

5.c. Voeding:
De life-traps die gebruikt worden bij de vangsten worden voorzien van een graan, een levende meelworm
en een stuk verse wortel voor voedsel en watervoorziening tijdens opsluiting in de vallen. Daarnaast wordt
als nestmateriaal een pluk hooi in de vallen aangebracht. De meelworm dient als voedsel voor eventueel
gevangen insectivore spitsmuizen.

Hmî l̂ en tijdens de kweek worden water en standaard dieet voor laboratoriummuizen ad libitum
aangeboden. Zie standaard voedingsprotocol voor muizen B.2.4.003 en B.2.4.004.

6.a. Proefschema / proef behandelingen:
Tijdens het experiment zullen

Bovenstaande tests zullen zowel met rosse woelmuizen als met
edaan. De muis of muizen zullen in eenbosmuizen worden

l zal worden ingericht met een laag aarde, een laag gedroogde bladeren en wat graspollen om op die
manier het natuurlijke gedrag van de muizen en teken te stimuleren. Er zal voer voor de muizen worden
verspreid ̂ ^^^••entweewaterbakjes zullen worden geplaatst zodat de muizen kunnen drinken. Na
iedere roridezalde^^^^^^H worden schoongemaakt en zal het inrichtingsmateriaal worden
vervangen.

6.b. Mate van ongerief:



Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Gering
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Gering
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) B. Gering/Matig
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus B. Gering/Matig

6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
Vangen van wilde muizen:
Het vangen van wilde muizen zal voor gering ongerief zorgen. Vallen worden van voldoende eten en vocht
(d.m.v. een stukje wortel) voorzien en na 12 uur geleegd.

Injecties:
Het geven van een intradermale injectie zal voor matig ongerief zorgen. Voor deze handeling zullen de
muizen eenmalig kort in hun nekvel worden genomen, waarna met behulp van een steriele naald de
handeling zal worden verricht.

| wordt ingericht met
natuurlijke materialen. Hierna zullen ze weer worden gevangen en vervolgens ge-euthanaseerd zodat |

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie:

Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus A. Niet toegepast (geen aanleiding).

Pijnbestrijding:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding

bestaat.
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.

Handelingen zullen zo kort mogelijk zijn. Het ongerief kan niet verder worden beperkt.

Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van
8. Toestand van dieren na einde van de proef:

Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus)
de proef.

Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van de
proef.

Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van
de proef.

Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van
de proef.

Toelichting:
Er is voor gekozen om de muizen na 24 uur te euthanaseren om er voor te zorgen dat de muizen l

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

Vervangingen van de proefdieren door alternatieven in de zin van ongewervelden, in-vitro-experimenten of



computersimulaties is voor deze proef niet mogelijk aangezien zowel de geur als het gedrag van de
gastheren van belangkanzijn voor het gedrag van de teken. Het is daarom nodig om met natuurlijke
gastheren van ̂ ^H^HH te werken.
Verfijning is niet mogelijk omdat het ongerief gering is en de handelingen al minimaal.
Vermindering is niet mogelijk omdat het aantal muizen dat zal worden gebruikt het minimale aantal is (zie
TAB dieren).

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

Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2012055.a (K14):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 1 1 01
Wilde Rosse woelmuis (Mvodes alareolus)3 01
Wilde Bosmuis (Aoodemus svlvaticus) 1 01
Gekweekte Rosse woelmuis (Mvodes qlareolus)

1
Gekweekte Bosmuis (Apodemus svlvaticus 1
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Aanmeldingsformulier voor proeven met gewervelde dieren.
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Aanvrager:
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Secretaris van de DEC

Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja
Toelichting:
Deze proef is onderdeel van het onderzoeksproject "shooting the messenger" waarbij diverse
teek-Borrelia-gastheer interacties worden onderzocht. Het is een multidisciplinair onderzoek van
Wageningen universiteit en ̂ ^̂ B|. Deze specifieke proef is getoetst en positief beoordeeld |~~

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
. Wetenschappelijke vraag m.b.t.ziekten bij de mens
In eerdere experimenten (HHĤ I) 's aangetoond dat in het wild gevangen bosmuizen die met
Borrelia waren besmet meer teken op zich hadden dan Borrelia-vrije bosmuizen. Het is echter niet
duidelijk of dit wordt veroorzaakt door een hogere kans op een Borrelia infectie in de muis door een hoger
aantal teken, of dat de Borrelia in de muis het signaal van de muizen aanpast zodat deze aantrekkelijker
zijn voor teken, l

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):
Het doel van dit experiment is het vergroten van de kennis over de Borrelia-gastheer-teek interacties.



Kennis van dit systeem is van belang om een goed beeld te krijgen van deze cyclus en kan worden
gebruikt bij het ontwerpen van interventiemethodes om het aantal patiënten met de ziekte van Lyme te
verminderen. Het aantal tekenbeten in Nederland is fors toegenomen de afgelopen jaren en ook het
aantal patiënten met Erythema migrans (indicator van een Lyme besmetting) is fors toegenomen van
6000 in 1994 tot een geschatte 22.000 in 2009 (Hofhuis 2010). Door het ontbreken van actuele kennis
over deze interacties kan effectieve preventie niet ontwikkeld worden.

1.c. Lekensamenvatting:

2. Gepland vanaf: 01-08-2012 tot 31-12-2012

3. Specificatie diergroepen:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 9 muizen -
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 9 muizen
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 60 muizen
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus 60 muizen

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
Voor het experiment zal gebruik worden gemaakt van rosse woelmuizen (Myodes glareolus) en
bosmuizen (Apodemus sylvaticus) omdat deze de belangrijkste gastheren lijken te zijn van larven van de
schapenteek (Ixodes ricinus). Voor de experimenten zullen 3 mannelijke en 6 vrouwelijke rosse
woelmuizen en bosmuizen worden gevangen, welke vervolgens zullen worden gekweekt zodat daarna
met de nakomelingen experimenten kunnen worden gedaan. Het gebruik van gekweekte muizen is voor
deze proef noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de gebruikte muizen aan het begin van de proef vrij
zijn van Borrelia bacteriën en geen ervaringen hebben met teken.
Tijdens de experimentenzuNenvolwassenvrouw^ muizen worden gebruikt om eventuele stress
veroorzaakt door H^̂ ^̂ ^̂ HHHHHH B̂ te minimaliseren. Er worden volwassen, niet
lacterende dieren gebruikt omdat dit de leeftijd is van muizen die het meest worden gevangen in
Nederlandse bossen.

4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
Er is gekozen voor rosse woelmuizen en bosmuizen omdat dit de muizensoorten zijn die het meest in
Nederlandse bossen voorkomen en daardoor de grootste bijdrage leveren aan de tekenontwikkeling van
larf tot nimf. Er kan geen gebruik worden gemaakt van laboratorium muizen omdat er grote verschillen
zitten tussen muizensoorten in de geschiktheid als gastheer voor de teken. Zo zijn tekenlarven die op een
bosmuis hebben gevoed beter in staat te vervellen tot nimf dan larven die op een rosse woelmuis hebben
gevoed (Humair et al. 1999) en een rosse woelmuis heeft een juist grotere kans om Borrelia over te
dragen aan voedende teken dan een bosmuis (Humair et al. 1999, Hanincova et al. 2003). Deze
verschillende effecten van verschillende gastheren worden veroorzaakt door verschillen in de
immuunreacties. Daarom is er ook voor gekozen om de experimenten zowel met bosmuizen als met rosse
woelmuizen te doen om op die manier te kunnen bepalen of de effecten van Borrelia op de muizen en
teken in beide muizensoorten een rol spelen.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Er zullen 3 volwassen mannelijke en 6 volwassen vrouwelijke rosse woelmuizen en bosmuizen worden
gevangen met longworth life-traps. Deze life-traps zullen worden voorzien van graan en wortel en
nestmateriaal. Overige gevangen muizen zullen direct worden vrijgelaten. Muizen die worden
geselecteerd voor de kweekgroep worden in natuurlijk ingerichte makrolon kooien worden meegenomen
naar het lab voor de kweek. Deze makrolon kooien worden ad libitum voorzien van standaard muizenbrok
en water.

Uit eerdere onderzoeken is geblekendaterongeveerioptekenj:^ dit



onderzoek is gericht op de effecten op de teek en deze zullen als herhaling dienen, ledere ronde zal 10 x
worden herhaald om er op die manier voor te zorgen dat HH^̂ H l̂Hî ^̂ ^̂ ^̂ l- Er zijn 6
verschillende rondes (zie TAB proefschema) en er zullen dus per muizensoort 60+10 muizen nodig zijn.
Er zijn geen gegevens bekend over de responsen van teken onder dergelijke experimentele
omstandigheden. Hoeveel teken er zullen bijten is dus niet bekend, waardoor het moeilijk is in te schatten
hoe vaak de rondes herhaald dienen te worden.

Op aanraden van de DEC zal om deze reden de proef in fasen worden uitgevoerd. Omdat gebruik wordt
gemaakt van gekweekte muizen welke afkomstig zijn uit de beperkte kweekgroep zullen de muizen die
gebruikt zullen worden ook in fasen beschikbaar zijn en ook na elkaar worden geïnfecteerd met Borrelia
zodat het ongerief wordt beperkt. Zodra na de eerste proefrondes bekend BIHHHHHHHI
^^^^ |̂ zal worden bepaald hoe vaak de proef herhaald dient te worden.

4.d. Herkomst:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) E. andere herkomst
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus E. andere herkomst

Toelichting:
De muizen die worden gevangen om een kweekgroep mee op te zetten zullen afkomstig zijn uit

Nederlandse bossen. Muizen zullen worden gevangen met longworth life-traps die voorzien zullen worden
van graan, een stukje wortel en een meelworm (om eventuele spitsmuizen als bijvangst in leven te
houden). De muizenvallen zullen iedere twaalf uur worden gecontroleerd, wat een geschikt interval is om
deze muizensoorten met succes te vangen voor het experiment

De muizen die daadwerkelijk voor de experimenten zullen worden gebruikt zijn afkomstig uit
deze kweekgroep.

5.a. Accommodatie: |m
Voor de muizenkweek zullen de muizen worden gehuisvest volgende standaard werkprotocollen:
B.2.4.001, B.2.4.002, B.2.4.003 en B.2.4.004.

Tijdens de experimenten zullen 1 of 2 rosse woelmuizen of bosmuizen gedurende 24 uur in een
test-arena worden geplaatst om te testen welke muis meer teken draagt na 24 uur. Controle op
dierenwelzijn zal dagelijks gebeuren door de proefdierverzorger(s).

5.b. Huisvesting & Verzorging:
Standaardhuisvesting en -verzorging is gewenst, zie de volgende 4 werkprotocollen: B.2.4.001, B.2.4.002,
B.2.4.003 en B.2.4.004.

Bosmuizen en rosse woelmuizen zullen worden gehuisvest in makrolon kooien met een bodembedekking
van houtsnippers en ad libitum water en standaard muizenbrok. Als kooiverrijking zullen enkele plastic
speeltjes worden gebruikt. Bosmuizen werden in ons laboratorium al eerder op deze manier succesvol
gehouden (Gassner, 2010) en bekend is dat rosse woelmuizen ook op deze manier succesvol gehuisvest
kunnen worden. Voor de kweek van muizen zullen deze in groepen van 1 mannetje samen met 2 of 3
vrouwtjes worden gehuisvest. Als de vrouwtje drachtig zijn zullen de mannetjes weer apart worden
gehuisvest zodat de vrouwtjes in alle rust voor hun jongen kunnen zorgen. Voor deze specifieke proef is
deopzetvan de kweek niet van belang. Specifieke eisen voor de kweek zullen vooraf met |BI
HIHH worden overlegd.

De uit het wild gevangen muizen zullen eerst in standaard groepssamenstellingen (met gescheiden
mannen en vrouwen) een week in makrolon kooien worden gehuisvest die boven een bak met water
komen te staan. Op deze manier kunnen |



l Eventuele in de kooi achtergebleven teken zullen dood
gaan door uitdroging. Het proces van bloed verteren en vervellen duurt enkele weken en deze teken
zullen dus niet opnieuw op de muizen terecht kunnen komen.

Er zullen voldoende nesten worden gefokt totdat er van beide muizensoorten 60 vrouwelijke dieren zijn
voor de proeven. Dieren (mannetjes) die niet zullen worden gebruikt zullen door middel van cervicale
dislocatie worden geëuthanaseerd. Indien de uit het wild gevangen muizen waar de kweekgroep mee is
gestart twee succesvolle nesten hebben geworpen zullen deze ook worden geëuthanaseerd en zal de
kweek worden voortgezet met in gevangenschap geboren dieren uit het eerste nest. Het tweede nest
dient als backup om er voor te zorgen dat er voldoende mannelijke en vrouwelijke muizen zijn om de
kweek mee voort te zetten. Jongen zullen na 4 weken bij de moeder worden weggehaald en vrouwtjes die
voor de experimenten zullen worden gebruikt zullen vanaf het begin in de groepen worden gehuisvest
waarin ze ook getest worden om stress ten gevolge van rangordebepaling te voorkomen en de kans op
vechten te beperken.

S.c. Voeding:
De life-traps die gebruikt worden bij de vangsten worden voorzien van graan, een levende meelworm en
een stuk verse wortel voor voedsel en watervoorziening tijdens opsluiting in de vallen. Daarnaast wordt
als nestmateriaal een pluk hooi in de vallen aangebracht. De meelworm dient als voedsel voor eventueel
gevangen insectivore spitsmuizen.

^̂ BHHHI tijdens de kweek worden water en standaard dieet voor laboratoriummuizen ad libitum
aangeboden. Zie standaard voedingsprotocol voor muizen B.2.4.003 en B.2.4.004.

6.a. Proefschema / proefbehandelingen:
Tijdens het experiment zullen

! Bovenstaande tests zullen zowel met rosse
woelmuizen als met bosmuizen worden gedaan.

De muis of muizen zullen in |

| worden terug gevangen met longworth life-traps en door middel van cervicale dislocatie worden
3eëuthanaseerd. ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

|. Omdat gebruik
wordt gemaakt van gekweekte muizen met gelijke afkomst en leeftijd zal een gevonden j

(aangezien dit het
enige verschil tussen de muizen is). ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Van volwassen teken is bekend dat deze zich op grote gastheren op bepaalde plekken groeperen en dat



deze elkaar kunnen vinden door middel van
worden bovenstaand'

Omdat niet bekend is of dit ook geld voor nimfen,

Om te testen of een qemeten verschil in
een camera worden aehanaen. Software

wordt aebruikt om de individuele muizen te kunnen volaen en

De geïnfecteerde muizen zullen worden verkregen door een intradermale injectie met 10A6 Borrelia afzelii
spirocheten. Ongeïnfecteerde muizen zullen, indien vergeleken met geïnfecteerde muizen, intradermaal
worden geïnjecteerd met zoutoplossing.
Er is overwogen om de teken te infecteren via de natuurlijke weg door besmette teken op de muizen te
laten voeden. Helaas is van tevoren niet vast te stellen of een teek besmet is met Borrelia (en met welke
specifieke Borrelia soort), waardoor de toediening van het aantal Borrelia bacteriën niet te controleren is.
Daarbij dienen muizen ook verdoofd te worden voordat de teken gecontroleerd op de muizen kunnen
worden geplaatst wat ook ongerief met zich mee brengt.

| Na het experiment zal van de muizen een oorbiopt
worden genomen en zullen diverse ingewanden worden uitgeprepareerd om hiermee de Borrelia
besmettingen te bevestigen.

^ |̂zal worden ingericht met een laag aarde, een laag gedroogde bladeren en wat graspollen om op
die manier het natuurlijke gedrag van de muizen en teken te stimuleren. Er zal voer voor de muizen
worden verspreid door de arena en twee waterbakjes zullen worden geplaatst zodat de muizen kunnen
drinken. Na iedere ronde zal de hele test-arena worden schoongemaakt en zal het inrichtingsmateriaal
worden vervangen.

Nadat de eerste ronde is afgerond zal ̂ ^^^^ |̂ weer opnieuw worden ingericht met
inrichtina^materiaa^en aantal dagen voordat de nieuwe test-muizen zullen worden geplaatst worden
^̂ ^B^mHHJJI losgelaten. De tijd tussen de herhalingen is afhankelijk van de beschikbaarheid
van muizen uit de kweek.

6.b. Mate van ongerief:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Gering
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Gering
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) C. Matig
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus C. Matig

6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
Vangen van wilde muizen:
Het vangen van wilde muizen zal voor gering ongerief zorgen. Vallen worden van voldoende eten en
vocht (d.m.v. een stukje wortel) voorzien en na 12 uur geleegd.

Houden van (gekweekte) wilde muizen:
Er zijn geen indicaties dat het in gevangenschap houden van gekweekte bosmuizen en rosse woelmuizen
veel ongerief met zich meebrengt. De uit het wild gevangen start muizen voor de kweek zullen enig
ongerief ervaren in de vorm van stress, maar dit zal worden geminimaliseerd door de muizen zoveel
mogelijk met rust te laten en het dag/nacht ritme en lichtsterkte uit hun normale leefgebied na te bootsen.
Zodra de uit het wild gevangen muizen tweemaal voor jongen hebben gezorgd zullen de wilde muizen



worden geëuthanaseerd zodat kan worden verder gegaan met alleen gekweekte muizen. De kooien
zullen voorzien worden van verrijkingsmateriaal.

Injecties:
Het geven van een intradermale injectie zal voor matig ongerief zorgen. Voor deze handeling zullen de
muizen eenmalig kort in hun nekvel worden genomen, waarna met behulp van een steriele naald de
handeling zal worden verricht.

Dit zal voor gering ongerief zorgen.

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie:

Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus A. Niet toegepast (geen aanleiding).

Pijnbestrijding:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding

bestaat.
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.

Handelingen zullen zo kort mogelijk zijn. Het ongerief kan niet verder worden beperkt.

8. Toestand van dieren na einde van de proef:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van de

proef.
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Toelichting:

Er is voor gekozen om de muizen na 24 uur te euthanaseren om er voor te zorgen dat de muizen de
voedende teken niet van zich af kunnen krabben en er geen effect is van een eventueel verschil in
voedingssucces.

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

Vervangingen van de proefdieren door alternatieven in de zin van ongewervelden, in-vitro-experimenten
of computersimulaties is voor deze proef niet mogelijk aangezien zowel de geur als het gedrag van de
gastheren van belang kan zijn voor het gedrag van de teken. Het is daarom nodig om met natuurlijke
gastheren van de teken te werken.

Verdere verfijning is niet mogelijk. Alle muizen zullen zo min mogelijk worden gehanteerd en dag/nacht
ritme en lichtsterkte uit hun normale leefgebied zullen worden nagebootst. Het intradermaal toedienen van
de Borrelia bacteriën brengt het meeste ongerief met zich mee, maar is helaas noodzakelijk voor dit



experiment.

Vermindering is niet mogelijk omdat het aantal muizen dat zal worden gebruikt het minimale aantal is (zie
TAB dieren). De muizen kunnen maar een keer worden gebruikt omdat deze,

l dienen te worden qe-euthanaseerd l

| Als muizen vaker zouden worden gebruikt zou het effect van eerdere
tekenbesmettingen ook een rol kunnen spelen aangezien is aangetoond dat dit een effect heeft op het
immuunsysteem van de muizen. De proef zal in fasen worden uitgevoerd zodat niet meer muizen worden
gebruikt dan nodig is.

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

Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2012055.b (K14):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 1 1 01
Wilde Rosse woelmuis (Mvodes alareolus)3
Wilde Bosmuis (Apodemus svlvaticus) 1

01
01

Gekweekte Rosse woelmuis (Mvodes qlareolus)
1

Gekweekte Bosmuis (Aoodemus svlvaticus 1

5
5
1

01

9
9
01

5

5 60

60

01
01

1
1

01

1 1
1 1
01 1

1 1

1
1
1

3

3

1
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DEC Secretaris van de DEC

Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja
Toelichting:
Deze proef is onderdeel van het onderzoeksproject "shooting the messenger" waarbij diverse
teek-Borrelia-gastheer interacties worden onderzocht. Het is een multidisciplinair onderzoek van
Wageningen universiteit en MB^B. Deze specifieke proef is getoetst en positief beoordeeld door|

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
. Wetenschappelijke vraag m.b.t.ziekten bij de mens
In eerdere experimenten (Gassner, 2010) is aangetoond dat in het wild gevangen bosmuizen die met
Borrelia waren besmet meer teken op zich hadden dan Borrelia-vrije bosmuizen. Het is echter niet
duidelijk of dit wordt veroorzaakt door een hogere kans op een Borrelia infectie in de muis door een hoger
aantal teken, of dat de Borrelia in de muis het signaal van de muizen aanpast zodat deze aantrekkelijker
zijn voor teken.

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):



Het doel van dit experiment is het vergroten van de kennis over de Borrelia-gastheer-teek interacties.
Kennis van dit systeem is van belang om een goed beeld te krijgen van deze cyclus en kan worden
gebruikt bij het ontwerpen van interventiemethodes om het aantal patiënten met de ziekte van Lyme te
verminderen. Het aantal tekenbeten in Nederland is fors toegenomen de afgelopen jaren en ook het
aantal patiënten met Erythema migrans (indicator van een Lyme besmetting) is fors toegenomen van
6000 in 1994 tot een geschatte 22.000 in 2009 (Hofhuis 2010). Door het ontbreken van actuele kennis
over deze interacties kan effectieve preventie niet ontwikkeld worden.

1.c. Lekensamenvatting:

2. Gepland vanaf: 01-09-2012 tot 31-08-2013

3. Specificatie diergroepen:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 9 muizen
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 9 muizen
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 60 muizen
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 60 muizen
Laboratoriummuis 12 muizen

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
Voor het experiment zal gebruik worden gemaakt van rosse woelmuizen (Myodes glareolus) en
bosmuizen (Apodemus sylvaticus) omdat deze de belangrijkste gastheren lijken te zijn van larven van de
schapenteek (Ixodes ricinus). Voor de experimenten zullen 3 mannelijke en 6 vrouwelijke rosse
woelmuizen en bosmuizen worden gevangen, welke vervolgens zullen worden gekweekt zodat daarna
met de nakomelingen experimenten kunnen worden gedaan. Het gebruik van gekweekte muizen is voor
deze proef noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de gebruikte muizen aan het begin van de proef vrij
zijn van Borrelia bacteriën en geen ervaringen hebben met teken.
Tijdens de experimenten zullen volwassen vrouwelijke muizen worden gebruikt om eventuele stress
veroorzaakt door |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂BÎ ^H te minimaliseren. Er worden volwassen, niet
lacterende dieren gebruikt omdat dit de leeftijd is van muizen die het meest worden gevangen in
Nederlandse bossen.

Omdat voor het experiment met Borrelia-geïnfecteerde teken nodig zijn zal ook gebruik worden gemaakt
van 12 mannelijke laboratoriummuizen waar deze teken op kunnen worden gevoed en besmet.

4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
Er is gekozen voor rosse woelmuizen en bosmuizen omdat dit de muizensoorten zijn die het meest in
Nederlandse bossen voorkomen en daardoor de grootste bijdrage leveren aan de tekenontwikkeling van
larf tot nimf. Er kan geen gebruik worden gemaakt van laboratorium muizen voor BIHHÎ ^̂ t̂ H
HHH omdat er grote verschillen zitten tussen muizensoorten in de geschiktheid als gastheer voor de
teken. Zo zijn tekenlarven die op een bosmuis hebben gevoed beter in staat te vervellen tot nimf dan
larven die op een rosse woelmuis hebben gevoed (Humair et al. 1999) en een rosse woelmuis heeft
echter een grotere kans om Borrelia over te dragen aan voedende teken dan een bosmuis (Humair et al.
1999, Hanincova et al. 2003). Deze verschillende effecten van verschillende gastheren worden
veroorzaakt door verschillen in de immuunreacties. Daarom is er ook voor gekozen om de experimenten
zowel met bosmuizen als met rosse woelmuizen te doen om op die manier te kunnen bepalen of de
effecten van Borrelia op de muizen en teken in beide muizensoorten een rol spelen.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Er zullen 3 volwassen mannelijke en 6 volwassen vrouwelijke rosse woelmuizen en bosmuizen worden
gevangen met life-traps. Muizen die worden geselecteerd voor de kweekgroep worden in natuurlijk



ingerichte makrolon kooien meegenomen naar het laboratorium voor de kweek. Vrouwtjes zullen per 3
samen worden geplaats en de mannetjes individueel.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er ongeveer 100 teken per muis voeden (soms tot 400). Om dit

onderzoek is gericht op de effecten van de muizen op de teek, ledere ronde zaMO x worden herhaald om
er op die manier voor te zorgen dat HB^HHHIH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î Er zijn 6 verschillende groepen
muizen (zie TAB proefschema) en er zullen dus per muizensoort 60+9 muizen nodig zijn. Er zijn geen
gegevens bekend over de responsen van teken onder dergelijke experimentele omstandigheden. Hoeveel
teken er zullen bijten is dus niet bekend, ledere proef dient 10x te worden herhaald om de verschillen
tussen individuele muizen te minimaliseren, zoals ook in eerdere studies werd gedaan (o.a. Gassner,
2010).
Op aanraden van de DEC zal om deze reden de proef in fasen worden uitgevoerd. Omdat gebruik wordt
gemaakt van gekweekte muizen welke afkomstig zijn uit de beperkte kweekgroep zullen de muizen die
gebruikt zullen worden ook in fasen beschikbaar zijn en ook na elkaar worden geïnfecteerd met Borrelia
zodat het ongerief wordt beperkt.

Laboratoriummuizen:
Voor het experiment zullen 60 gekweekte wilde muizen worden gebruikt. ̂ ^^^^^^^^^^^H

| zullen worden verkregen door larven op laboratoriummuizen te
voeden en de volgezogen larven te laten vervellen tot nimf. Er wordt verwacht dat 50% van de op de
laboratoriummuizen losgelaten larven volgezogen kan worden terug gevangen. Indien per
laboratoriummuis 100 larven worden losgelaten zullen 60*10*2/100=12 laboratorium muizen worden
gebruikt. Per behandeling (besmet en onbesmet) zullen 6 muizen nodig zijn.

4.d. Herkomst:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) E. andere herkomst
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) E. andere herkomst
Laboratoriummuis A. van gereg. fok/toeleveringsbedrijf in Nederland

Toelichting:
De wilde muizen die worden gevangen om een kweekgroep mee op te zetten zullen afkomstig

zijn uit Nederlandse bossen. Muizen zullen worden gevangen met life-traps die voorzien zullen worden
van graan, een stukje wortel en een meelworm (voor eventuele spitsmuizen als bijvangst). De
muizenvallen zullen iedere twaalf uur worden gecontroleerd, wat een geschikt interval is om deze
muizensoorten met succes te vangen
Lacterende en drachtige vrouwtjes en andere (spits)muizensoorten zullen direct worden vrijgelaten om het
ongerief te beperken. De muizen die daadwerkelijk voor de experimenten zullen worden gebruikt zijn
afkomstig uit de kweekgroepen die met deze wilde muizen worden gestart.

5.a. Accommodatie: |BH
Voor de muizenkweek zullen de muizen worden gehuisvest volgende standaard werkprotocollen:
B.2.4.001, B.2.4.002, B.2.4.003 en B.2.4.004.

| De ruimte zal ingesteld
worden op 22 graden en 60% luchtvochtigheid. Lichtsterkte zal op het gewenste aantal lux worden
ingesteld en geluid van ventilatoren voldoet aan de eisen. Controle op dierenwelzijn zal dagelijks
gebeuren door de proefdierverzorger(s).



5.b. Huisvesting & Verzorging:
De bosmuizen en rosse woelmuizen zullen worden gehuisvest in makrolon kooien met een
bodembedekking van houtsnippers en ad libitum water en voer (zie 5c). Als kooiverrijking zullen enkele
plastic speeltjes worden gebruikt en een pluk hooi als nestmateriaal. Bosmuizen werden in ons
laboratorium al eerder op deze manier succesvol gehouden (Gassner, 2010) en bekend is dat rosse
woelmuizen ook op deze manier succesvol gehuisvest kunnen worden. De uit het wild gevangen muizen
zullen eerst een week in makrolon kooien worden gehuisvest die boven een bak met water komen te
staan (mannen individueel gehuisvest en vrouwen per drie samen). Op deze manier kunnen alle teken die
op dat moment op de muizen aanwezig zijn hun bloedmaaltijd voltooien. De volgezogen teken laten zich
dan op een natuurlijke wijze van de muizen vallen en kruipen tijdens kun zoektocht naar een geschikte
vochtige plek om te vervellen uit de kooi en kunnen daarna uit de bakken met water worden verzameld
(Gassner, 2010). Eventuele in de kooi achtergebleven teken zullen dood gaan door uitdroging. Het proces
van bloed verteren en vervellen duurt weken en deze teken zullen dus niet opnieuw op de muizen terecht
kunnen komen. Er zijn geen indicaties dat Borrelia tussen muizen overdraagbaar is zonder de teek als
vector. Ter bevestiging dat de gekweekte muizen daadwerkelijk onbesmet zijn zullen de muizen na afloop
van de testrondes geëuthanaseerd worden en worden getest op Borrelia infectie (zie 6a, proefschema).
Indien dit binnen 24 uur gebeurd weet je zeker dat de muizen niet via de op dat moment aanwezige teken
geïnfecteerd kunnen zijn.

Voor de kweek van muizen zullen deze in groepen van 1 mannetje samen met 2 of 3 vrouwtjes worden
gehuisvest. Als de vrouwtjes drachtig zijn zullen de mannetjes en drachtige vrouwtjes individueel worden
gehuisvest zodat de vrouwtjes in alle rust voor hun jongen kunnen zorgen. Er zullen voldoende nesten
worden gefokt totdat er van beide muizensoorten 60 vrouwelijke dieren zijn voor de proeven. De surplus
pups (mannetjes) zullen worden geëuthanaseerd door het kneuzen van de hersenen. Er zal worden
opgelet dat er genoeg vrouwelijke muizen worden gekweekt als er nodig zijn voor de geplande proeven
zodat er niet teveel of te weinig worden gekweekt. Om er voor te zorgen dat de kweek niet te snel gaat en
er een overschot aan muizen komt zullen niet alle vrouwtjes altijd bevrucht worden (door er geen
mannetje bij te plaatsen).

Zodra de uit het wild gevangen muizen waar de kweekgroep mee is gestart 2 succesvolle nesten hebben
geworpen zullen deze ook worden geëuthanaseerd en zal de kweek worden voortgezet met in
gevangenschap geboren dieren uit het eerste nest. Het tweede nest dient als back-up om er voor te
zorgen dat er voldoende mannelijke en vrouwelijke muizen zijn om de kweek mee voort te zetten. Jongen
zullen na 4 weken bij de moeder worden weggehaald en vrouwtjes die voor de experimenten zullen
worden gebruikt zullen vanaf het begin in de groepen worden gehuisvest waarin ze ook getest worden om
stress ten gevolge van rangordebepaling te voorkomen en de kans op vechten te beperken.

met een gazen bodem zodat de teken die van de muizen afvallen makkelijk kunnen worden verzameld en
het deel dat wordt terug gevangen op z'n hoogst is. Op die manier hoeven er minder muizen te worden
gebruikt dan wanneer de muizen in laboratoriumkooien zouden worden gehuisvest en er minder teken per
muis zullen worden terug gevangen. De kooien zullen worden voorzien van een schuilplaats met
nestmateriaal om het ongerief te beperken.

5.c. Voeding:
De life-traps die gebruikt worden bij de vangsten worden voorzien van graan, een levende meelworm en
een stuk verse wortel voor voedsel en watervoorziening tijdens opsluiting in de vallen. Daarnaast wordt
als nestmateriaal een pluk hooi in de vallen aangebracht. De meelworm dient als voedsel voor eventueel
gevangen spitsmuizen.

Ü^̂ ^̂ ^BH tijdens de kweek worden water en standaard dieet voor laboratoriummuizen ad libitum
aangeboden. De uit het wild gevangen muizen zullen eerst ook zo veel mogelijk natuurlijk vochtrijk
voedsel krijgen en drinken uit een waterbakje krijgen. Zodra ook goed van de standaard muizenbrok wordt



gegeten en uit de drinkfles wordt gedronken zal het aandeel natuurlijkvoedsel/water worden afgebouwd.
Zie ook de standaard voedingsprotocollen voor muizen B.2.4.003 en B.2.4.004.

6.a. Proefschema / proefbehandelingen:
Tijdens het experiment zullen

l Bovenstaande tests zullen zowel met rosse
woelmuizen als met bosmuizen worden gedaan.

Om te testen of

e hike afkomst en eeftiid za een

Om te testen of een gemeten verschil in ̂ ^^^^^^^^^^^^B wordt veroorzaakt door een _____
verandering in activiteit van ̂ ^f^^f^^fff^f^^fffeer\a worden gehangen. H |̂
zullen hiervoor worden gemarkeerd met een stip sneldrogende gekleurde haarverf zodat deze van elkaar
te onderscheiden zijn. Software (EthoVision/Matlab) wordt gebruikt om de individuele muizen te kunnen
volgen en te kunnen testen of er een verschil in gedrag (activiteit/kooigebruik) zit tussen de

Van volwassen teken is bekend dat deze zich op grote gastheren op bepaalde plekken groeperen en dat
deze elkaar kunnen vinden door middel van geuren. Omdat niet bekend is of dit ook geld voor nimfen,
worden bovenstaande l

| Om met Borrelia geïnfecteerde nimfen te krijgen zullen in
gevangenschap geboren larven worden geïnfecteerd volgens de methode ontwikkeld door (Horka et al.
2008). Larven worden voor 2 uur in een Borrelia oplossing gedompeld. Deze larven worden dan per 100
op een verdoofde (intra peritoneale injectie met 0.01ml/30g lichaamsgewicht Hypnorm) mannelijke
Borrelia-vrije laboratoriummuis geplaatst om zich te voeden. Door de muizen eerst te verdoven kunnen de
teken gecontroleerd met een kwastje tussen de oren van de muis kunnen worden gezet. Deze methode is
hier al eerder met succes in het laboratorium toegepast (Gassner 2010). De laboratoriummuizen worden
daarna individueel in een kooi met een roosterbodem boven een bak met water gehuisvest zodat de
volgezogen larven kunnen worden verzameld en in het laboratorium kunnen worden bewaard totdat deze
vervellen tot nimf. Deze methode wordt vaak gebruikt indien de volgezogen teken nadat deze zich van de
muis loslaten dienen te worden verzameld, l



Om de van de laboratoriummuizen afgevallen (geïnfecteerde of onqeïnfecteerde) teken

tijd tussen de herhalingen is afhankelijk van de beschikbaarheid van muizen uit de kweek.

6.b. Mate van ongerief:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Gering
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Gering
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) B. Gering/Matig
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) B. Gering/Matig
Laboratoriummuis B. Gering/Matig

6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
Vangen van wilde muizen:
Het vangen van wilde muizen zal voor gering ongerief zorgen. Vallen worden van voldoende eten en
vocht (d.m.v. een stukje wortel) voorzien en na 12 uur geleegd.

Houden van (gekweekte) wilde muizen:
Er zijn geen indicaties dat het in gevangenschap houden van gekweekte bosmuizen en rosse woelmuizen
veel ongerief met zich meebrengt. De uit het wild gevangen start muizen voor de kweek zullen enig
ongerief ervaren in de vorm van stress, maar dit zal worden geminimaliseerd door de muizen zoveel
mogelijk met rust te laten en het dag/nacht ritme en lichtsterkte uit hun normale leefgebied na te bootsen.
Zodra de uit het wild gevangen muizen tweemaal voor jongen hebben gezorgd zullen de wilde muizen
worden geëuthanaseerd zodat kan worden verder gegaan met alleen gekweekte muizen. De kooien
zullen voorzien worden van verrijkingsmateriaal.

Plaatsen van teken op de ̂ ^^^^^^^^^^ |̂̂ ^H muizen om muizen te besmetten:
Het verdoven van de muizen met Hypnorm zal voor gering/matig ongerief zorgen. Voor deze handeling
zullen de muizen eenmalig kort in hun nekvel worden genomen, waarna met behulp van een steriele
naald de muizen zullen worden verdoofd. Zodra de muizen verdoofd zijn zullen de teken op de muizen
worden geplaatst.
Er is voor gekozen om de laboratoriummuizen nadat de larven er af zijn gevallen te euthanaseren omdat
wordt verwacht dat dit voor minder ongerief zorgt dan het herhaaldelijk verdoven en besmetten met teken.

Huisvesten op roosterbodems:
Het huisvesten van de laboratoriummuizen op kooien met roosterbodems zal voor gering/matig ongerief



of computersimulaties is voor deze proef niet mogelijk aangezien zowel de geur als het gedrag van de
gastheren van belang kan zijn voor het gedrag van de teken. Het is daarom nodig om met natuurlijke
gastheren van de teken te werken.

Verdere verfijning is niet mogelijk. Alle muizen zullen zo min mogelijk worden gehanteerd en dag/nacht
ritme en lichtsterkte uit hun normale leefgebied zullen worden nagebootst. Het verdoven van de muizen
om de teken er op te zetten brengt het meeste ongerief met zich mee, maar wordt gedaan om het ongerief
van het plaatsen van de teken te beperken en is helaas noodzakelijk voor dit experiment.
De laboratoriummuizen worden gedurende een week in kooien met een rasterbodem geplaatst zodat er
meer teken per muis terug kunnen worden gevangen. Indien dit niet gedaan zou worden zouden er meer
muizen nodig zijn om hetzelfde aantal teken te verkrijgen

Vermindering is niet mogelijk omdat het aantal muizen dat zal worden gebruikt het minimale aantal is (zie
TAB dieren). De muizen kunnen maar een keer worden gebruikt omdat deze

| dienen te worden ge-euthanaseerd |

| Als muizen vaker zouden worden gebruikt zou het effect van eerdere
tekenbesmettingen ook een rol kunnen spelen aangezien is aangetoond dat dit een effect heeft op het
immuunsysteem van de muizen. De proef zal in fasen worden uitgevoerd zodat niet meer muizen worden
gebruikt dan nodig is.

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

Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2012055.C (K14):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 1 1 01
Wilde Rosse woelmuis (Mvodes alareolus)3
Wilde Bosmuis (Apodemus svlvaticus) 3

01
01

Gekweekte Rosse woelmuis (Mvodes alareolus)
1

Gekweekte Bosmuis (Aoodemus svlvaticus)
Laboratoriummuis 1 01 1

1
12

5
5
1

01

9
9
01

5

5 60

60
01 4

01
01

1

1
1

01
2

1
1
01

4
1

1
1
4

1

1
1
1

2

2

1



zorgen. Muizen zullen een schuilplaats krijgen met daarin nestmateriaal en dus altijd de mogelijkheid
hebben om van het rooster af te gaan. De muizen zullen een week in deze kooien worden gehuisvest.

Markeren van muizen:
Voor het markeren van de gekweekte wilde muizen zullen deze kort in hun nek worden gevat waarna er
een stip sneldrogende gekleurde haarverf op wordt gemaakt. Dit zal voor gering ongerief zorgen.

Dit zal voor gering ongerief zorgen.

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie:

Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) D. Is wel toegepast.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) D. Is wel toegepast.
Laboratoriummuis D. Is wel toegepast.

Pijnbestrijding:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding

bestaat.
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Laboratoriummuis A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.

Om het ongerief tijdens het plaatsen van de teken op de muizen te beperken zullen muizen tijdelijk
verdoofd worden. Overige handelingen zullen zo kort mogelijk zijn.

Het dier is gestorven of gedood ter beindiging
8. Toestand van dieren na einde van de proef:

Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus)
van de proef.

Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van de
proef.

Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging
van de proef.

Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging
van de proef.

Laboratoriummuis Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van de proef.
Toelichting:

Er is voor gekozen om de gekweekte wilde muizen
euthanaseren om er voor te zoro

Er is voor gekozen om de laboratoriummuizen nadat de larven er af zijn gevallen te euthanaseren omdat
wordt verwacht dat dit voor minder ongerief zorgt dan het herhaaldelijk verdoven en besmetten met teken.

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

Vervangingen van de proefdieren door alternatieven in de zin van ongewervelden, in-vitro-experimenten



Aanmeldingsformulier voor proeven met gewervelde dieren.

Aanvrager:
Afdeling:

Titel dierproef:

Aanmeldcode / Protocol:
Stadia van de proef:

11-10-2012
30-10-2012
02-11-2012

2012055.d

Aangemeld
Wijzigen
Gekopieerd

Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja
Toelichting:
Deze proef is onderdeel van het onderzoeksproject "shooting the messenger" waarbij diverse
teek-Borrelia-gastheer interacties worden onderzocht. Het is een multidisciplinair onderzoek van
Wageningen universiteit en het ̂ ^J. Deze specifieke proef is getoetst en positief beoordeeld door |

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
. Wetenschappelijke vraag m.b.t.ziekten bij de mens
In eerdere experimenten (Gassner, 2010) is aangetoond dat in het wild gevangen bosmuizen die met
Borrelia waren besmet meer teken op zich hadden dan Borrelia-vrije bosmuizen. Het is echter niet
duidelijk of dit wordt veroorzaakt door een hogere kans op een Borrelia infectie in de muis door een hoger
aantal teken, of dat de Borrelia in de muis het signaal van de muizen aanpast zodat deze aantrekkelijker
zijn voor teken, l

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):
Het doel van dit experiment is het vergroten van de kennis over de Borrelia-gastheer-teek interacties.



Kennis van dit systeem is van belang om een goed beeld te krijgen van deze cyclus en kan worden
gebruikt bij het ontwerpen van interventiemethodes om het aantal patiënten met de ziekte van Lyme te
verminderen. Het aantal tekenbeten in Nederland is fors toegenomen de afgelopen jaren en ook het
aantal patiënten met Erythema migrans (indicator van een Lyme besmetting) is fors toegenomen van
6000 in 1994 tot een geschatte 22.000 in 2009 (Hofhuis 2010). Door het ontbreken van actuele kennis
over deze interacties kan effectieve preventie niet ontwikkeld worden.

1.c. Lekensamenvatting:

2. Gepland vanaf: 22-10-2012 tot 31-08-2013

3. Specificatie diergroepen:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 9 muizen
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 9 muizen
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 60 muizen
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 60 muizen
Laboratoriummuis 6 muizen

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
Voor het experiment zal gebruik worden gemaakt van rosse woelmuizen (Myodes glareolus) en
bosmuizen (Apodemus sylvaticus) omdat deze de belangrijkste gastheren lijken te zijn van larven van de
schapenteek (Ixodes ricinus). Voor de experimenten zullen 3 mannelijke en 6 vrouwelijke rosse
woelmuizen en bosmuizen worden gevangen, welke vervolgens zullen worden gekweekt zodat daarna
met de nakomelingen experimenten kunnen worden gedaan. Het gebruik van gekweekte muizen is voor
deze proef noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de gebruikte muizen aan het begin van de proef vrij
zijn van Borrelia bacteriën en geen ervaringen hebben met teken.
Tijdens de experimenten zullen volwassen vrouwelijke muizen worden gebruikt om eventuele stress
veroorzaakt door HH^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ BHl te minimaliseren. Er worden volwassen, niet
lacterende dieren gebruikt omdat dit de leeftijd is van muizen die het meest worden gevangen in
Nederlandse bossen.

Omdat voor het experiment met Borrelia-geïnfecteerde teken nodig zijn zal ook gebruik worden gemaakt
van 6 mannelijke laboratoriummuizen waar deze teken op kunnen worden gevoed en besmet.

4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
Er is gekozen voor rosse woelmuizen en bosmuizen omdat dit de muizensoorten zijn die het meest in
Nederlandse bossen voorkomen en daardoor de grootste bijdrage leveren aan detekenontwikkelingvan
larf tot nimf. Er kan geen gebruik worden gemaakt van laboratorium muizen voor ̂ ^^^^B^^B^H
^̂ HH omdat er grote verschillen zitten tussen muizensoorten in de geschiktheid als gastheer voor de
teken. Zo zijn tekenlarven die op een bosmuis hebben gevoed beter in staat te vervellen tot nimf dan
larven die op een rosse woelmuis hebben gevoed (Humair et al. 1999) en een rosse woelmuis heeft
echter een grotere kans om Borrelia over te dragen aan voedende teken dan een bosmuis (Humair et al.
1999, Hanincova et al. 2003). Deze verschillende effecten van verschillende gastheren worden
veroorzaakt door verschillen in de immuunreacties. Daarom is er ook voor gekozen om de experimenten
zowel met bosmuizen als met rosse woelmuizen te doen om op die manier te kunnen bepalen of de
effecten van Borrelia op de muizen en teken in beide muizensoorten een rol spelen.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Er zullen 3 volwassen mannelijke en 6 volwassen vrouwelijke rosse woelmuizen en bosmuizen worden
gevangen met life-traps. Muizen die worden geselecteerd voor de kweekgroep worden in natuurlijk
ingerichte makrolon kooien meegenomen naar het laboratorium voor de kweek. Vrouwtjes zullen per 3
samen worden geplaats en de mannetjes individueel.



Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er tot 400 teken per muis voeden. Om dit aantal niet te

gericht op de effecten van de muizen op de teek, ledere ronde zal 10 x worden herhaald om er op die
manier voor te zorgen dat HHIHHIHHHHHHHHH- Er zijn 6 verschillende groepen muizen
(zie TAB proefschema) en er zullen dus per muizensoort 60+9 muizen nodig zijn. Er zijn geen gegevens
bekend over de responsen van teken onder dergelijke experimentele omstandigheden. Hoeveel teken er
zullen bijten is dus niet bekend, ledere proef dient 10x te worden herhaald om de verschillen tussen
individuele muizen te minimaliseren, zoals ook in eerdere studies werd gedaan (o.a. Gassner, 2010).
Op aanraden van de DEC zal om deze reden de proef in fasen worden uitgevoerd. Omdat gebruik wordt
gemaakt van gekweekte muizen welke afkomstig zijn uit de beperkte kweekgroep zullen de muizen die
gebruikt zullen worden ook in fasen beschikbaar zijn en ook na elkaar worden geïnfecteerd met Borrelia
zodat het ongerief wordt beperkt.

Laboratoriummuizen:
Voor het experiment zullen 60 ekweekte wilde muizen worden gebruikt.

zullen worden verkregen door larven op laboratoriummuizen te
voeden en de volgezogen larven te laten vervellen tot nimf. Er wordt verwacht dat 50% van de op de
laboratoriummuizen losgelaten larven volgezogen kan worden terug gevangen. Indien per
laboratoriummuis 200 larven worden losgelaten zullen 60*10*2/200=6 laboratorium muizen worden
gebruikt. Per behandeling (besmet en onbesmet) zullen 3 muizen nodig zijn.

4.d. Herkomst:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) E. andere herkomst
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) E. andere herkomst
Laboratoriummuis A. van gereg. fok/toeleveringsbedrijf in Nederland

Toelichting:
De wilde muizen die worden gevangen om een kweekgroep mee op te zetten zullen afkomstig

zijn uit Nederlandse bossen. Muizen zullen worden gevangen met life-traps die voorzien zullen worden
van graan, een stukje wortel en een meelworm (voor eventuele spitsmuizen als bijvangst). De
muizenvallen zullen iedere twaalf uur worden gecontroleerd, wat een geschikt interval is om deze
muizensoorten met succes te vangen
Lacterende en drachtige vrouwtjes en andere (spits)muizensoorten zullen direct worden vrijgelaten om het
ongerief te beperken. De muizen die daadwerkelijk voor de experimenten zullen worden gebruikt zijn
afkomstig uit de kweekqroepen die met deze wilde muizen worden gestart.

5.a. Accommodatie: Hm
Voorde muizenkweek zullen de muizen worden gehuisvest volgende standaard werkprotocollen:
B.2.4.001, B.2.4.002, B.2.4.003 en B.2.4.004.

| De ruimte zal ingesteld
worden op 22 graden en 60% luchtvochtigheid. Lichtsterkte zal op het gewenste aantal lux worden
ingesteld en geluid van ventilatoren voldoet aan de eisen. Controle op dierenwelzijn zal dagelijks
gebeuren door de proefdierverzorger(s).

5.b. Huisvesting & Verzorging:
De bosmuizen en rosse woelmuizen zullen worden gehuisvest in makrolon kooien met een



bodembedekking van houtsnippers en ad libitum water en voer (zie 5c). Als kooiverrijking zullen enkele
plastic speeltjes worden gebruikt en een pluk hooi als nestmateriaal. Bosmuizen werden in ons
laboratorium al eerder op deze manier succesvol gehouden (Gassner, 2010) en bekend is dat rosse
woelmuizen ook op deze manier succesvol gehuisvest kunnen worden. De uit het wild gevangen muizen
zullen eerst een week in makrolon kooien worden gehuisvest die boven een bak met water komen te
staan (mannen individueel gehuisvest en vrouwen per drie samen). Op deze manier kunnen alle teken die
op dat moment op de muizen aanwezig zijn hun bloedmaaltijd voltooien. De volgezogen teken laten zich
dan op een natuurlijke wijze van de muizen vallen en kruipen tijdens kun zoektocht naar een geschikte
vochtige plek om te vervellen uit de kooi en kunnen daarna uit de bakken met water worden verzameld
(Gassner, 2010). Eventuele in de kooi achtergebleven teken zullen dood gaan door uitdroging. Het proces
van bloed verteren en vervellen duurt weken en deze teken zullen dus niet opnieuw op de muizen terecht
kunnen komen. Er zijn geen indicaties dat Borrelia tussen muizen overdraagbaar is zonder de teek als
vector. Ter bevestiging dat de gekweekte muizen daadwerkelijk onbesmet zijn zullen de muizen na afloop
van de testrondes geëuthanaseerd worden en worden getest op Borrelia infectie (zie 6a, proefschema).
Indien dit binnen 24 uur gebeurd weetje zeker dat de muizen niet via de op dat moment aanwezige teken
geïnfecteerd kunnen zijn.

Voor de kweek van muizen zullen deze in groepen van 1 mannetje samen met 2 of 3 vrouwtjes worden
gehuisvest. Als de vrouwtjes drachtig zijn zullen de mannetjes en drachtige vrouwtjes individueel worden
gehuisvest zodat de vrouwtjes in alle rust voor hun jongen kunnen zorgen. Er zullen voldoende nesten
worden gefokt totdat er van beide muizensoorten 60 vrouwelijke dieren zijn voor de proeven. De surplus
pups (mannetjes) zullen worden geëuthanaseerd door het kneuzen van de hersenen. Er zal worden
opgelet dat er genoeg vrouwelijke muizen worden gekweekt als er nodig zijn voor de geplande proeven
zodat er niet teveel of te weinig worden gekweekt. Om er voor te zorgen dat de kweek niet te snel gaat en
er een overschot aan muizen komt zullen niet alle vrouwtjes altijd bevrucht worden (door er geen
mannetje bij te plaatsen).

Zodra de uit het wild gevangen muizen waar de kweekgroep mee is gestart 2 succesvolle nesten hebben
geworpen zullen deze ook worden geëuthanaseerd en zal de kweek worden voortgezet met in
gevangenschap geboren dieren uit het eerste nest. Het tweede nest dient als back-up om er voor te
zorgen dat er voldoende mannelijke en vrouwelijke muizen zijn om de kweek mee voort te zetten. Jongen
zullen na 4 weken bij de moeder worden weggehaald en vrouwtjes die voor de experimenten zullen
worden gebruikt zullen vanaf het begin in de groepen worden gehuisvest waarin ze ook getest worden om
stress ten gevolge van rangordebepaling te voorkomen en de kans op vechten te beperken.

met een gazen bodem zodat de teken die van de muizen afvallen makkelijk kunnen worden verzameld en
het deel dat wordt terug gevangen op z'n hoogst is. Op die manier hoeven er minder muizen te worden
gebruikt dan wanneer de muizen in laboratoriumkooien zouden worden gehuisvest en er minder teken per
muis zullen worden terug gevangen. De kooien zullen worden voorzien van een schuilplaats met
nestmateriaal om het ongerief te beperken.

5.c. Voeding:
De life-traps die gebruikt worden bij de vangsten worden voorzien van graan, een levende meelworm en
een stuk verse wortel voor voedsel en watervoorziening tijdens opsluiting in de vallen. Daarnaast wordt
als nestmateriaal een pluk hooi in de vallen aangebracht. De meelworm dient als voedsel voor eventueel
gevangen spitsmuizen.

m^̂ ^HÎ I tijdens de kweek worden water en standaard dieet voor laboratoriummuizen ad libitum
aangeboden. De uit het wild gevangen muizen zullen eerst ook zo veel mogelijk natuurlijk vochtrijk
voedsel krijgen en drinken uit een waterbakje krijgen. Zodra ook goed van de standaard muizenbrok wordt
gegeten en uit de drinkfles wordt gedronken zal het aandeel natuurlijkvoedsel/water worden afgebouwd.
Zie ook de standaard voedingsprotocollen voor muizen B.2.4.003 en B.2.4.004.



6.a. Proefschema / proefbehandelingen:
Tijdens het experiment zullen

l Bovenstaande tests zullen zowel met rosse
woelmuizen als met bosmuizen worden gedaan.

Om te testen of

. Omdat aebruik
wordt aemaakt van aekweekte muizen met aeliike afkomst en leeftiid zal een aevonden

Om te testen of een gemeten_______________________i^B wordt veroorzaakt door een _____
verandering in activiteit van H^^H^^^^^^^^^^^^ |̂een camera worden gehangen. HU
zullen hiervoor worden gemarkeerd met een stip sneldrogende gekleurde haarverf zodat deze van elkaar
te onderscheiden zijn. Software (EthoVision/Matlab) wordt gebruikt om de individuele muizen te kunnen
volgen en te kunnen testen of er een verschil in qedraq (activiteit/kooiqebruik) zit tussen de

Van volwassen teken is bekend dat deze zich op grote gastheren op bepaalde plekken groeperen en dat
deze elkaar kunnen vinden door middel van geuren. Omdat niet bekend is of dit ook geld voor nimfen,
worden bovenstaande 41

| Om met Borrelia geïnfecteerde nimfen te krijgen zullen in
gevangenschap geboren larven worden geïnfecteerd door deze op een met Borrelia geïnfecteerde
laboratoriummuis te laten voeden. Deze mannelijke muizen zullen subcutaan worden geïnfecteerd met
5*10A6 Borrelia spirocheten in 100 microliter BSK medium. Deze methode wordt succesvol toegepast in
het AMC. Larven worden na twee weken per 200 op de verdoofde (intra peritoneale injectie met
0.01ml/30g lichaamsgewicht Hypnorm) laboratoriummuis geplaatst om zich te voeden. Door de muizen
eerst te verdoven kunnen de teken gecontroleerd met een kwastje tussen de oren van de muis kunnen
worden gezet. Deze methode is hier al eerder met succes in het laboratorium toegepast (Gassner 2010).
De laboratoriummuizen worden daarna individueel in een kooi met een roosterbodem boven een bak met
water gehuisvest zodat de volgezogen larven kunnen worden verzameld en in het laboratorium kunnen
worden bewaard totdat deze vervellen tot nimf. Deze methode wordt vaak gebruikt indien de volgezogen
teken nadat deze zich van de muis loslaten dienen te worden verzameld.



De tijd tussen de herhalingen is afhankelijk van de beschikbaarheid van muizen uit de
kweek.

6.b. Mate van ongerief:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Gering
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Gering
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) B. Gering/Matig
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) B. Gering/Matig
Laboratoriummuis B. Gering/Matig

6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
Vangen van wilde muizen:
Het vangen van wilde muizen zal voor gering ongerief zorgen. Vallen worden van voldoende eten en
vocht (d.m.v. een stukje wortel) voorzien en na 12 uur geleegd.

Houden van (gekweekte) wilde muizen:
Er zijn geen indicaties dat het in gevangenschap houden van gekweekte bosmuizen en rosse woelmuizen
veel ongerief met zich meebrengt. De uit het wild gevangen start muizen voor de kweek zullen enig
ongerief ervaren in de vorm van stress, maar dit zal worden geminimaliseerd door de muizen zoveel
mogelijk met rust te laten en het dag/nacht ritme en lichtsterkte uit hun normale leefgebied na te bootsen.
Zodra de uit het wild gevangen muizen tweemaal voor jongen hebben gezorgd zullen de wilde muizen
worden geëuthanaseerd zodat kan worden verder gegaan met alleen gekweekte muizen. De kooien
zullen voorzien worden van verrijkingsmateriaal.

| in de laboratoriummuizen is een eenmalige korte
handeling en zal voor gering/matig ongerief zorgen.

Plaatsen van teken op de ̂ jjjjjgjjjjjjgjjgjjjj^^^^^ muizen om muizen te besmetten:
Het verdoven van de muizen met Hypnorm zal voor gering/matig ongerief zorgen. Voor deze handeling
zullen de muizen eenmalig kort in hun nekvel worden genomen, waarna met behulp van een steriele
naald de muizen zullen worden verdoofd. Zodra de muizen verdoofd zijn zullen de teken op de muizen
worden geplaatst.
Er is voor gekozen om de laboratoriummuizen nadat de larven er af zijn gevallen te euthanaseren omdat



wordt verwacht dat dit voor minder ongerief zorgt dan het herhaaldelijk verdoven en besmetten met teken.

Huisvesten op roosterbodems:
Het huisvesten van de muizen op kooien met roosterbodems zal voor gering/matig ongerief zorgen.
Muizen zullen een schuilplaats krijgen met daarin nestmateriaal en dus altijd de mogelijkheid hebben om
van het rooster af te gaan. De muizen zullen een week in deze kooien worden gehuisvest zodat deze vrij
zijn van teken.

Markeren van muizen:
Voor het markeren van de gekweekte wilde muizen zullen deze kort in hun nek worden gevat waarna er
een stip sneldrogende gekleurde haarverf op wordt gemaakt. Dit zal voor gering ongerief zorgen.

: zal voor gering ongerief zorgen.

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie:

Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) D. Is wel toegepast.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) D. Is wel toegepast.
Laboratoriummuis D. Is wel toegepast.

Pijnbestrijding:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding

bestaat.
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Laboratoriummuis A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.

Om het ongerief tijdens het plaatsen van de teken op de muizen te beperken zullen muizen tijdelijk
verdoofd worden. Overige handelingen zullen zo kort mogelijk zijn.

8. Toestand van dieren na einde van de proef:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van de

proef.
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Laboratoriummuis Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van de proef.

Toelichting:
Er is voor gekozen om de gekweekte wilde muizen en laboratoriummuizen l

|. Ook wordt verwacht dat dit voor minder ongerief zorgt dan het



herhaaldelijk verdoven en besmetten met teken.

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

Vervangingen van de proefdieren door alternatieven in de zin van ongewervelden, in-vitro-experimenten
of computersimulaties is voor deze proef niet mogelijk aangezien zowel de geur als het gedrag van de
gastheren van belang kan zijn voor het gedrag van de teken. Het is daarom nodig om met natuurlijke
gastheren van de teken te werken.

Verdere verfijning is niet mogelijk. Alle muizen zullen zo min mogelijk worden gehanteerd en dag/nacht
ritme en lichtsterkte uit hun normale leefgebied zullen worden nagebootst. Het verdoven van de muizen
om de teken er op te zetten brengt het meeste ongerief met zich mee, maar wordt gedaan om het ongerief
van het plaatsen van de teken te beperken en is helaas noodzakelijk voor dit experiment.
De laboratoriummuizen worden gedurende een week in kooien met een rasterbodem geplaatst zodat er
meer teken per muis terug kunnen worden gevangen. Indien dit niet gedaan zou worden zouden er meer
muizen nodig zijn om hetzelfde aantal teken te verkrijgen

Vermindering is niet mogelijk omdat het aantal muizen dat zal worden gebruikt het minimale aantal is (zie
TAB dieren). De muizen kunnen maar een keer worden gebruikt omdat deze l

nodig is.
| De proef zal in fasen worden uitgevoerd zodat niet meer muizen worden gebruikt dan

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

Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2012055.d (K14):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 1 1 01
Wilde Rosse woelmuis (Mvodes qlareolus)3 01
Wilde Bosmuis (Aoodemus svlvaticus) 3 01
Gekweekte Rosse woelmuis (Mvodes qlareolus)

1
Gekweekte Bosmuis (Aoodemus svlvaticus) 1
Laboratoriummuis 1 01 1 6

5
5
1

01

9
9
01

5

5 60

60
01 4

01
01

1

1
1

01
2

1
1
01

4
1

1
1
4

1

1
1
1

2

2

1



Aanmeldingsformulier voor proeven met gewervelde dieren.

Secretariaat DEC

Aanvrager:
Afdeling:

Titel dierproef:

Aanmeldcode / Protocol:
Stadia van de proef:

02-11-2012
05-11-2012
05-11-2012

2012055.6

Aangemeld
Wijzigen
Gekopieerd

Secretaris van de DEC

Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja
Toelichting:
Deze proef is onderdeel van het onderzoeksproject "shooting the messenger" waarbij diverse
teek-Borrelia-gastheer interacties worden onderzocht. Het is een multidisciplinair onderzoek van
Wageningen universiteit en het^^HjDezespecifieke proef is getoetst en positief beoordeeld

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
. Wetenschappelijke vraag m.b.t.ziekten bij de mens
In eerdere experimenten (Gassner, 2010) is aangetoond dat in het wild gevangen bosmuizen die met
Borrelia waren besmet meer teken op zich hadden dan Borrelia-vrije bosmuizen. Het is echter niet
duidelijk of dit wordt veroorzaakt door een hogere kans op een Borrelia infectie in de muis door een hoger
aantal teken, of dat de Borrelia in de muis het signaal van de muizen aanpast zodat deze aantrekkelijker
zijn voor teken, l

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):
Het doel van dit experiment is het vergroten van de kennis over de Borrelia-gastheer-teek interacties.



Kennis van dit systeem is van belang om een goed beeld te krijgen van deze cyclus en kan worden
gebruikt bij het ontwerpen van interventiemethodes om het aantal patiënten met de ziekte van Lyme te
verminderen. Het aantal tekenbeten in Nederland is fors toegenomen de afgelopen jaren en ook het
aantal patiënten met Erythema migrans (indicator van een Lyme besmetting) is fors toegenomen van
6000 in 1994 tot een geschatte 22.000 in 2009 (Hofhuis 2010). Door het ontbreken van actuele kennis
over deze interacties kan effectieve preventie niet ontwikkeld worden.

1.c. Lekensamenvatting:
Beïnvloed de ziekte van Lyme haar eigen overdracht.
In eerdere experimenten is aangetoond dat in het wild gevangen bosmuizen die met de bacterie die bij de
mens de ziekte van Lyme kan veroorzaken (Borrelia) waren besmet meer teken op zich hadden dan
Borrelia-vrije bosmuizen. Het is echter niet duidelijk of dit wordt veroorzaakt door een hogere kans op een
Borrelia infectie in de muis door een hoger aantal teken, of dat de Borrelia in de muis het signaal van de
muizen aanpast zodat deze aantrekkelijker zijn voor teken. Het doel van deze proef is daarom om te
onderzoeken of Borrelia zijn eigen transmissie beïnvloedt door het signaal of gedrag van de muis te
beïnvloeden. Dit wordt verwacht omdat er diverse voorbeelden zijn uit de natuur waarbij een
ziekteverwekker het gedrag van de gastheer beïnvloed om zo haar eigen transmissie te beïnvloeden. De
volgende onderzoeksvraag zal worden onderzocht:

Heeft een Borrelia-infectie in een muis een effect op het aantal teken wat deze muis voedt?

Verwacht word dat de Borrelia bacteriën een effect hebben op het signaal (e.g. geur) of het gedrag
(activiteit) van muizen waardoor deze meer teken zullen aantrekken of meer kans hebben om een teek
tegen te komen. Als Borrelia op deze manier haar gewervelde gastheer kan beïnvloeden heeft dit een
positief effect op de transmissie van de Borrelia naar de teek en daarmee de gehele Borrelia-levenscyclus
(aangezien de teek nodig is om de Borrelia van de ene muis naar de andere muis over te dragen). De
aantrekkelijkheid van geïnfecteerde en ongeinfecteerde muizen zullen in een experiment met elkaar
worden vergeleken. Indien dit bekend is kan deze kennis worden gebruikt om de ziekte van Lyme
biologisch te bestrijden.
Omdat zowel de geur als het gedrag van de muizen van belang kan zijn voor het gedrag van de teken is
het noodzakelijk om met levende dieren te werken.

2. Gepland vanaf: 05-11-2012 tot 31-08-2013

3. Specificatie diergroepen:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 9 muizen
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 9 muizen
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 60 muizen
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 60 muizen
Laboratoriummuis 6 muizen

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
Voor het experiment zal gebruik worden gemaakt van rosse woelmuizen (Myodes glareolus) en
bosmuizen (Apodemus sylvaticus) omdat deze de belangrijkste gastheren lijken te zijn van larven van de
schapenteek (Ixodes ricinus). Voor de experimenten zullen 3 mannelijke en 6 vrouwelijke rosse
woelmuizen en bosmuizen worden gevangen, welke vervolgens zullen worden gekweekt zodat daarna
met de nakomelingen experimenten kunnen worden gedaan. Het gebruik van gekweekte muizen is voor
deze proef noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de gebruikte muizen aan het begin van de proef vrij
zijn van Borrelia bacteriën en geen ervaringen hebben met teken.
Tijdens de experimenten zullen volwassen vrouwelijke muizen worden gebruikt om eventuele stress

lacterende dieren gebruikt omdat dit de leeftijd is van muizen die het meest worden gevangen in
Nederlandse bossen.



Omdat voor het experiment met Borrelia-geïnfecteerde teken nodig zijn zal ook gebruik worden gemaakt
van 6 mannelijke laboratoriummuizen waar deze teken op kunnen worden gevoed en besmet.

4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
Er is gekozen voor rosse woelmuizen en bosmuizen omdat dit de muizensoorten zijn die het meest in
Nederlandse bossen voorkomen en daardoor de grootste bijdrage leveren aan de tekenontwikkeling van
larf tot nimf. Er kan geen gebruik worden gemaakt van laboratorium muizen voor HĴ ^̂ ^̂ ^̂ IH
üî H omdat er grote verschillen zitten tussen muizensoorten in de geschiktheid als gastheer voor de
teken. Zo zijn tekenlarven die op een bosmuis hebben gevoed beter in staat te vervellen tot nimf dan
larven die op een rosse woelmuis hebben gevoed (Humair et al. 1999) en een rosse woelmuis heeft
echter een grotere kans om Borrelia over te dragen aan voedende teken dan een bosmuis (Humair et al.
1999, Hanincova et al. 2003). Deze verschillende effecten van verschillende gastheren worden
veroorzaakt door verschillen in de immuunreacties. Daarom is er ook voor gekozen om de experimenten
zowel met bosmuizen als met rosse woelmuizen te doen om op die manier te kunnen bepalen of de
effecten van Borrelia op de muizen en teken in beide muizensoorten een rol spelen.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Er zullen 3 volwassen mannelijke en 6 volwassen vrouwelijke rosse woelmuizen en bosmuizen worden
gevangen met life-traps. Muizen die worden geselecteerd voor de kweekgroep worden in natuurlijk
ingerichte makrolon kooien meegenomen naar het laboratorium voor de kweek. Vrouwtjes zullen per 3
samen worden geplaats en de mannetjes individueel.

Uit eerdere onderzoekernsgeblekendat^rtoMOCHeken^ niet te

gericht op de effecten van de muizen op de teek, ledere ronde zal 10 x worden herhaald om er op die
manier voor te zorgen dat ̂ ^̂ HHHHIHÎ ^̂ ^̂ ^H- Er zijn 6 verschillende groepen muizen
(zie TAB proefschema) en er zullen dus per muizensoort 60+9 muizen nodig zijn. Er zijn geen gegevens
bekend over de responsen van teken onder dergelijke experimentele omstandigheden. Hoeveel teken er
zullen bijten is dus niet bekend, ledere proef dient 10x te worden herhaald om de verschillen tussen
individuele muizen te minimaliseren, zoals ook in eerdere studies werd gedaan (o.a. Gassner, 2010).
Op aanraden van de DEC zal om deze reden de proef in fasen worden uitgevoerd. Omdat gebruik wordt
gemaakt van gekweekte muizen welke afkomstig zijn uit de beperkte kweekgroep zullen de muizen die
gebruikt zullen worden ook in fasen beschikbaar zijn en ook na elkaar worden geïnfecteerd met Borrelia
zodat het ongerief wordt beperkt.

Laboratoriummuizen:
Voor het experiment zullen 60 gekweekte wilde muizen worden gebruikt. ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHH

Deze nimfen zullen worden verkregen door larven op laboratoriummuizen te
voeden en de volgezogen larven te laten vervellen tot nimf. Er wordt verwacht dat 50% van de op de
laboratoriummuizen losgelaten larven volgezogen kan worden terug gevangen. Indien per
laboratoriummuis 200 larven worden losgelaten zullen 60*10*2/200=6 laboratorium muizen worden
gebruikt. Per behandeling (besmet en onbesmet) zullen 3 muizen nodig zijn.

4.d. Herkomst:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) E. andere herkomst
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) E. andere herkomst
Laboratoriummuis A. van gereg. fok/toeleveringsbedrijf in Nederland

Toelichting:
De wilde muizen die worden gevangen om een kweekgroep mee op te zetten zullen afkomstig

zijn uit Nederlandse bossen. Muizen zullen worden gevangen met life-traps die voorzien zullen worden
van graan, een stukje wortel en een meelworm (voor eventuele spitsmuizen als bijvangst). De



muizenvallen zullen iedere twaalf uur worden gecontroleerd, wat een geschikt interval is om deze

Lacterende en drachtige vrouwtjes en andere (spits)muizensoorten zullen direct worden vrijgelaten om het
ongerief te beperken. De muizen die daadwerkelijk voor de experimenten zullen worden gebruikt zijn
afkomstig uit de kweekqroepen die met deze wilde muizen worden gestart.

5.a. Accommodatie: |̂ ^̂ |
Voorde muizenkweek zullen de muizen worden gehuisvest volgende standaard werkprotocollen:
B.2.4.001, B.2.4.002, B.2.4.003 en B.2.4.004.

D̂e ruimte zal ingesteld
worden op 22 graden en 60% luchtvochtigheid. Lichtsterkte zal op het gewenste aantal lux worden
ingesteld en geluid van ventilatoren voldoet aan de eisen. Controle op dierenwelzijn zal dagelijks
gebeuren door de proefdierverzorger(s).

5.b. Huisvesting & Verzorging:
De bosmuizen en rosse woelmuizen zullen worden gehuisvest in makrolon kooien met een
bodembedekking van houtsnippers en ad libitum water en voer (zie 5c). Als kooiverrijking zullen enkele
plastic speeltjes worden gebruikt en een pluk hooi als nestmateriaal. Bosmuizen werden in ons
laboratorium al eerder op deze manier succesvol gehouden (Gassner, 2010) en bekend is dat rosse
woelmuizen ook op deze manier succesvol gehuisvest kunnen worden. De uit het wild gevangen muizen
zullen eerst een week in makrolon kooien worden gehuisvest die boven een bak met water komen te
staan (mannen individueel gehuisvest en vrouwen per drie samen). Op deze manier kunnen alle teken die
op dat moment op de muizen aanwezig zijn hun bloedmaaltijd voltooien. De volgezogen teken laten zich
dan op een natuurlijke wijze van de muizen vallen en kruipen tijdens kun zoektocht naar een geschikte
vochtige plek om te vervellen uit de kooi en kunnen daarna uit de bakken met water worden verzameld
(Gassner, 2010). Eventuele in de kooi achtergebleven teken zullen dood gaan door uitdroging. Het proces
van bloed verteren en vervellen duurt weken en deze teken zullen dus niet opnieuw op de muizen terecht
kunnen komen. Er zijn geen indicaties dat Borrelia tussen muizen overdraagbaar is zonder de teek als
vector. Ter bevestiging dat de gekweekte muizen daadwerkelijk onbesmet zijn zullen de muizen na afloop
van de testrondes geëuthanaseerd worden en worden getest op Borrelia infectie (zie 6a, proefschema).
Indien dit binnen 24 uur gebeurd weetje zeker dat de muizen niet via de op dat moment aanwezige teken
geïnfecteerd kunnen zijn.

Voor de kweek van muizen zullen deze in groepen van 1 mannetje samen met 2 of 3 vrouwtjes worden
gehuisvest. Als de vrouwtjes drachtig zijn zullen de mannetjes en drachtige vrouwtjes individueel worden
gehuisvest zodat de vrouwtjes in alle rust voor hun jongen kunnen zorgen. Er zullen voldoende nesten
worden gefokt totdat er van beide muizensoorten 60 vrouwelijke dieren zijn voor de proeven. De surplus
pups (mannetjes) zullen worden geëuthanaseerd door het kneuzen van de hersenen. Er zal worden
opgelet dat er genoeg vrouwelijke muizen worden gekweekt als er nodig zijn voor de geplande proeven
zodat er niet teveel of te weinig worden gekweekt. Om er voor te zorgen dat de kweek niet te snel gaat en
er een overschot aan muizen komt zullen niet alle vrouwtjes altijd bevrucht worden (door er geen
mannetje bij te plaatsen).

Zodra de uit het wild gevangen muizen waar de kweekgroep mee is gestart 2 succesvolle nesten hebben
geworpen zullen deze ook worden geëuthanaseerd en zal de kweek worden voortgezet met in
gevangenschap geboren dieren uit het eerste nest. Het tweede nest dient als back-up om er voor te
zorgen dat er voldoende mannelijke en vrouwelijke muizen zijn om de kweek mee voort te zetten. Jongen
zullen na 4 weken bij de moeder worden weggehaald en vrouwtjes die voor de experimenten zullen



worden gebruikt zullen vanaf het begin in de groepen worden gehuisvest waarin ze ook getest worden om
stress ten gevolge van rangordebepaling te voorkomen en de kans op vechten te beperken.

met een gazen bodem zodat de teken die van de muizen afvallen makkelijk kunnen worden verzameld en
het deel dat wordt terug gevangen op z'n hoogst is. Op die manier hoeven er minder muizen te worden
gebruikt dan wanneer de muizen in laboratoriumkooien zouden worden gehuisvest en er minder teken per
muis zullen worden terug gevangen. De kooien zullen worden voorzien van een schuilplaats met
nestmateriaal om het ongerief te beperken.

S.c. Voeding:
De life-traps die gebruikt worden bij de vangsten worden voorzien van graan, een levende meelworm en
een stuk verse wortel voor voedsel en watervoorziening tijdens opsluiting in de vallen. Daarnaast wordt
als nestmateriaal een pluk hooi in de vallen aangebracht. De meelworm dient als voedsel voor eventueel
gevangen spitsmuizen.

^^^^^^HH tijdens de kweek worden water en standaard dieet voor laboratoriummuizen ad libitum
aangeboden. De uit het wild gevangen muizen zullen eerst ook zo veel mogelijk natuurlijk vochtrijk
voedsel krijgen en drinken uit een waterbakje krijgen. Zodra ook goed van de standaard muizenbrok wordt
gegeten en uit de drinkfles wordt gedronken zal het aandeel natuurlijkvoedsel/water worden afgebouwd.
Zie ook de standaard voedingsprotocollen voor muizen B.2.4.003 en B.2.4.004.

6.a. Proefschema / proefbehandelingen:
Tijdens het experiment zullen

I. Bovenstaande tests zullen zowel met rosse
woelmuizen als met bosmuizen worden gedaan.

Om te testen of

Omdat aebruik wordt aemaakt van aekweekte muizen met
eliike afkomst en leeftiid zal een aevonden

Om te testen of een gemeten verschil in het aantal teken per muis wordt veroorzaakt door een
verandering in activiteit van HÜJJHHĤ Î Ĥ ^̂ HH een camera worden gehangen. |



zullen hiervoor worden gemarkeerd met een stip sneldrogende gekleurde haarverf zodat deze van elkaar
te onderscheiden zijn. Software (EthoVision/Matlab) wordt gebruikt om de individuele muizen te kunnen
volgen en te kunnen testen of er een verschil in gedrag (activiteit/kooigebruik) zit tussen de

Van volwassen teken is bekend dat deze zich op grote gastheren op bepaalde plekken groeperen en dat
deze elkaar kunnen vinden door middel van geuren. Omdat niet bekend is of dit ook geld voor nimfen,
worden bovenstaande l

| Om met Borrelia geïnfecteerde nimfen te krijgen zullen in
gevangenschap geboren larven worden geïnfecteerd door deze op een met Borrelia geïnfecteerde
laboratoriummuis te laten voeden. Deze mannelijke muizen zullen subcutaan worden geïnfecteerd met
5*10A6 Borrelia spirocheten in 100 microliter BSK medium. Deze methode wordt succesvol toegepast in
het AMC. Larven worden na twee weken per 200 op de verdoofde (intra peritoneale injectie met
0.01ml/30g lichaamsgewicht Hypnorm) laboratoriummuis geplaatst om zich te voeden. Door de muizen
eerst te verdoven kunnen de teken gecontroleerd met een kwastje tussen de oren van de muis kunnen
worden gezet. Deze methode is hier al eerder met succes in het laboratorium toegepast (Gassner2010).
De laboratoriummuizen worden daarna individueel in een kooi met een roosterbodem boven een bak met
water gehuisvest zodat de volgezogen larven kunnen worden verzameld en in het laboratorium kunnen
worden bewaard totdat deze vervellen tot nimf. Deze methode wordt vaak gebruikt indien de volgezoqen
teken nadat deze zich van de muis loslaten dienen te worden verzameld.!

kweek.
De tijd tussen de herhalingen is afhankelijk van de beschikbaarheid van muizen uit de

6.b. Mate van ongerief:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Gering
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Gering
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) C. Matig



Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) C. Matig
Laboratoriummuis C. Matig

6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
Vangen van wilde muizen:
Het vangen van wilde muizen zal voor gering ongerief zorgen. Vallen worden van voldoende eten en
vocht (d.m.v. een stukje wortel) voorzien en na 12 uur geleegd.

Houden van (gekweekte) wilde muizen:
Er zijn geen indicaties dat het in gevangenschap houden van gekweekte bosmuizen en rosse woelmuizen
veel ongerief met zich meebrengt. De uit het wild gevangen start muizen voor de kweek zullen enig
ongerief ervaren in de vorm van stress, maar dit zal worden geminimaliseerd door de muizen zoveel
mogelijk met rust te laten en het dag/nacht ritme en lichtsterkte uit hun normale leefgebied na te bootsen.
Zodra de uit het wild gevangen muizen tweemaal voor jongen hebben gezorgd zullen de wilde muizen
worden geëuthanaseerd zodat kan worden verder gegaan met alleen gekweekte muizen. De kooien
zullen voorzien worden van verrijkingsmateriaal.

| in de laboratoriummuizen is een eenmalige korte
handeling en zal voor gering/matig ongerief zorgen.

Plaatsen van teken op de (laboratorium en gekweekte wilde) muizen om muizen te besmetten:
Het verdoven van de muizen met Hypnorm zal voor gering/matig ongerief zorgen. Voor deze handeling
zullen de muizen eenmalig kort in hun nekvel worden genomen, waarna met behulp van een steriele
naald de muizen zullen worden verdoofd. Zodra de muizen verdoofd zijn zullen de teken op de muizen
worden geplaatst.
Er is voor gekozen om de laboratoriummuizen nadat de larven er af zijn gevallen te euthanaseren omdat
wordt verwacht dat dit voor minder ongerief zorgt dan het herhaaldelijk verdoven en besmetten met teken.

Het huisvesten van de muizen op kooien met roosterbodems zal voor matig ongerief zorgen. De
roosterbodems zullen bestaan uit een geperforeerde aluminium plaat zodat de muizen genoeg houvast
onder kun pootjes hebben. Muizen zullen een pluk hooi krijgen als netmateriaal en schuilplaats en dus
altijd de mogelijkheid hebben om van het rooster af te gaan. De muizen zullen een week in deze kooien
worden gehuisvest zodat deze vrij zijn van teken.

Markeren van muizen:
Voor het markeren van de gekweekte wilde muizen zullen deze kort in hun nek worden gevat waarna er
een stip sneldrogende gekleurde haarverf op wordt gemaakt. Dit zal voor gering ongerief zorgen.

)it zal voor gering ongerief zorgen.

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie:

Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) D. Is wel toegepast.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) D. Is wel toegepast.
Laboratoriummuis D. Is wel toegepast.

Pijnbestrijding:



Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen
aanleiding bestaat.

Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding
bestaat.

Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen
aanleiding bestaat.

Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen
aanleiding bestaat.

Laboratoriummuis A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.

Om het ongerief tijdens het plaatsen van de teken op de muizen te beperken zullen muizen tijdelijk
verdoofd worden. Overige handelingen zullen zo kort mogelijk zijn.

8. Toestand van dieren na einde van de proef:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van de

proef.
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Laboratoriummuis Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van de proef.

Toelichting:
Er is voor gekozen om de gekweekte wilde muizen en laboratoriummuizen l

| Ook wordt verwacht dat dit voor minder ongerief zorgt dan het
herhaaldelijk verdoven en besmetten met teken.

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

Vervangingen van de proefdieren door alternatieven in de zin van ongewervelden, in-vitro-experimenten
of computersimulaties is voor deze proef niet mogelijk aangezien zowel de geur als het gedrag van de
gastheren van belang kan zijn voor het gedrag van de teken. Het is daarom nodig om met natuurlijke
gastheren van de teken te werken.

Verdere verfijning is niet mogelijk. Alle muizen zullen zo min mogelijk worden gehanteerd en dag/nacht
ritme en lichtsterkte uit hun normale leefgebied zullen worden nagebootst. Het verdoven van de muizen
om de teken er op te zetten brengt het meeste ongerief met zich mee, maar wordt gedaan om het ongerief
van het plaatsen van de teken te beperken en is helaas noodzakelijk voor dit experiment.
De muizen worden gedurende een week in kooien met een rasterbodem geplaatst zodat er meer teken
per muis terug kunnen worden gevangen. Indien dit niet gedaan zou worden zouden er meer muizen
nodig zijn om hetzelfde aantal teken te verkrijgen. Huisvesten van gekweekte wilde muizen op
roosterbodems is nodiq zodat het l

Vermindering is niet mogelijk omdat het aantal muizen dat zal worden gebruikt het minimale aantal is (zie
TAB dieren). De muizen kunnen maar een keer worden gebruikt omdat deze l

nodig is.
| De proef zal in fasen worden uitgevoerd zodat niet meer muizen worden gebruikt dan

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



Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2012055.e (K14):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 1 1 01
Wilde Rosse woelmuis (Mvodes qlareolus)3
Wilde Bosmuis (Aoodemus svlvaticus) 3

01
01

Gekweekte Rosse woelmuis (Mvodes alareolus)
1

Gekweekte Bosmuis (Aoodemus svlvaticus)
Laboratoriummuis 1 01 1

1
6

5
5
1
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01

5

5 60

60
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01
01

1

1
1
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3

1
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1
1
1
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1
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Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja
Toelichting:
Deze proef is onderdeel van het onderzoeksproject "shooting the messenger" waarbij diverse
teek-Borrelia-gastheer interacties worden onderzocht. Het is een multidisciplinair onderzoek van
Wageningen universiteit en het UB. Deze specifieke proef is getoetst en positief beoordeeld door m

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
. Wetenschappelijke vraag m.b.t.ziekten bij de mens
In eerdere experimenten (Gassner, 2010) is aangetoond dat in het wild gevangen bosmuizen die met
Borrelia waren besmet meer teken op zich hadden dan Borrelia-vrije bosmuizen. Het is echter niet
duidelijk of dit wordt veroorzaakt door een hogere kans op een Borrelia infectie in de muis door een hoger
aantal teken, of dat de Borrelia in de muis het signaal van de muizen aanpast zodat deze aantrekkelijker
zijn voor teken, l

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):
Het doel van dit experiment is het vergroten van de kennis over de Borrelia-gastheer-teek interacties.



Kennis van dit systeem is van belang om een goed beeld te krijgen van deze cyclus en kan worden
gebruikt bij het ontwerpen van interventiemethodes om het aantal patiënten met de ziekte van Lyme te
verminderen. Het aantal tekenbeten in Nederland is fors toegenomen de afgelopen jaren en ook het
aantal patiënten met Erythema migrans (indicator van een Lyme besmetting) is fors toegenomen van
6000 in 1994 tot een geschatte 22.000 in 2009 (Hofhuis 2010). Door het ontbreken van actuele kennis
over deze interacties kan effectieve preventie niet ontwikkeld worden.

1.c. Lekensamenvatting:

2. Gepland vanaf: 05-11-2012 tot 31-08-2013

3. Specificatie diergroepen:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 9 muizen
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 9 muizen
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) 60 muizen
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 60 muizen
Laboratoriummuis 6 muizen

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
Voor het experiment zal gebruik worden gemaakt van rosse woelmuizen (Myodes glareolus) en
bosmuizen (Apodemus sylvaticus) omdat deze de belangrijkste gastheren lijken te zijn van larven van de
schapenteek (Ixodes ricinus). Voor de experimenten zullen 3 mannelijke en 6 vrouwelijke rosse
woelmuizen en bosmuizen worden gevangen, welke vervolgens zullen worden gekweekt zodat daarna
met de nakomelingen experimenten kunnen worden gedaan. Het gebruik van gekweekte muizen is voor
deze proef noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de gebruikte muizen aan het begin van de proef vrij
zijn van Borrelia bacteriën en geen ervaringen hebben met teken.
Tijdens de experimentenzullenvolwasserwr^^ gebruikt om eventuele stress

lacterende dieren gebruikt omdat dit de leeftijd is van muizen die het meest worden gevangen in
Nederlandse bossen.

Omdat voor het experiment met Borrelia-geïnfecteerde teken nodig zijn zal ook gebruik worden gemaakt
van 6 mannelijke laboratoriummuizen waar deze teken op kunnen worden gevoed en besmet.

4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
Er is gekozen voor rosse woelmuizen en bosmuizen omdat dit de muizensoorten zijn die het meest in
Nederlandse bossen voorkomen en daardoor de grootste bijdrage leveren aan dejekenontwikkelinavan
larf tot nimf. Er kan geen gebruik worden gemaakt van laboratorium muizen voor ̂ ^^^^^^^ |̂̂ H
BHIH omdat er grote verschillen zitten tussen muizensoorten in de geschiktheid als gastheer voor de
teken. Zo zijn tekenlarven die op een bosmuis hebben gevoed beter in staat te vervellen tot nimf dan
larven die op een rosse woelmuis hebben gevoed (Humair et al. 1999) en een rosse woelmuis heeft
echter een grotere kans om Borrelia over te dragen aan voedende teken dan een bosmuis (Humair et al.
1999, Hanincova et al. 2003). Deze verschillende effecten van verschillende gastheren worden
veroorzaakt door verschillen in de immuunreacties. Daarom is er ook voor gekozen om de experimenten
zowel met bosmuizen als met rosse woelmuizen te doen om op die manier te kunnen bepalen of de
effecten van Borrelia op de muizen en teken in beide muizensoorten een rol spelen.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Er zullen 3 volwassen mannelijke en 6 volwassen vrouwelijke rosse woelmuizen en bosmuizen worden
gevangen met life-traps. Muizen die worden geselecteerd voor de kweekgroep worden in natuurlijk
ingerichte makrolon kooien meegenomen naar het laboratorium voor de kweek. Vrouwtjes zullen per 3
samen worden geplaats en de mannetjes individueel.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er tot 400 teken per muis voeden. Om dit aantal niet te



gericht op de effecten van de muizen op de teek. ledere ronde zal 10 x worden herhaald om er op die
manier voor te zorgen dat ̂ Î BHÎ HHHIHHIiHH- Er zijn 6 verschillende groepen muizen
(zie TAB proefschema) en er zullen dus per muizensoort 60+9 muizen nodig zijn. Er zijn geen gegevens
bekend over de responsen van teken onder dergelijke experimentele omstandigheden. Hoeveel teken er
zullen bijten is dus niet bekend, ledere proef dient 10x te worden herhaald om de verschillen tussen
individuele muizen te minimaliseren, zoals ook in eerdere studies werd gedaan (o.a. Gassner, 2010).
Op aanraden van de DEC zal om deze reden de proef in fasen worden uitgevoerd. Omdat gebruik wordt
gemaakt van gekweekte muizen welke afkomstig zijn uit de beperkte kweekgroep zullen de muizen die
gebruikt zullen worden ook in fasen beschikbaar zijn en ook na elkaar worden geïnfecteerd met Borrelia
zodat het ongerief wordt beperkt.

Laboratoriummuizen:
Voor het experiment zullen 60 gekweekte wilde muizen worden gebruikt. HBHHHIHHHI

l Deze nimfen zullen worden verkregen door larven op laboratoriummuizen te
voeden en de volgezogen larven te laten vervellen tot nimf. Er wordt verwacht dat 50% van de op de
laboratoriummuizen losgelaten larven volgezogen kan worden terug gevangen. Indien per
laboratoriummuis 200 larven worden losgelaten zullen 60*10*2/200=6 laboratorium muizen worden
gebruikt. Per behandeling (besmet en onbesmet) zullen 3 muizen nodig zijn.

4.d. Herkomst:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) E. andere herkomst
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) E. andere herkomst
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) E. andere herkomst
Laboratoriummuis A. van gereg. fok/toeleveringsbedrijf in Nederland

Toelichting:
De wilde muizen die worden gevangen om een kweekgroep mee op te zetten zullen afkomstig

zijn uit Nederlandse bossen. Muizen zullen worden gevangen met life-traps die voorzien zullen worden
van graan, een stukje wortel en een meelworm (voor eventuele spitsmuizen als bijvangst). De
muizenvallen zullen iedere twaalf uur worden gecontroleerd, wat een geschikt interval is om deze
muizensoorten met succes te vangen
Lacterende en drachtige vrouwtjes en andere (spits)muizensoorten zullen direct worden vrijgelaten om het
ongerief te beperken. De muizen die daadwerkelijk voor de experimenten zullen worden gebruikt zijn
afkomstig uit de kweekqroepen die met deze wilde muizen worden gestart.

5.a. Accommodatie: ^̂ ^B
Voor de muizenkweek zullen de muizen worden gehuisvest volgende standaard werkprotocollen:
B.2.4.001, B.2.4.002, B.2.4.003 en B.2.4.004.

wm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J De ruimte zal ingesteld
worden op 22 graden en 60% luchtvochtigheid. Lichtsterkte zal op het gewenste aantal lux worden
ingesteld en geluid van ventilatoren voldoet aan de eisen. Controle op dierenwelzijn zal dagelijks
gebeuren door de proefdierverzorger(s).

5.b. Huisvesting & Verzorging:
De bosmuizen en rosse woelmuizen zullen worden gehuisvest in makrolon kooien met een
bodembedekking van houtsnippers en ad libitum water en voer (zie 5c). Als kooiverrijking zullen enkele



plastic speeltjes worden gebruikt en een pluk hooi als nestmateriaal. Bosmuizen werden in ons
laboratorium al eerder op deze manier succesvol gehouden (Gassner, 2010) en bekend is dat rosse
woelmuizen ook op deze manier succesvol gehuisvest kunnen worden. De uit het wild gevangen muizen
zullen eerst een week in makrolon kooien worden gehuisvest die boven een bak met water komen te
staan (mannen individueel gehuisvest en vrouwen per drie samen). Op deze manier kunnen alle teken die
op dat moment op de muizen aanwezig zijn hun bloedmaaltijd voltooien. De volgezogen teken laten zich
dan op een natuurlijke wijze van de muizen vallen en kruipen tijdens kun zoektocht naar een geschikte
vochtige plek om te vervellen uit de kooi en kunnen daarna uit de bakken met water worden verzameld
(Gassner, 2010). Eventuele in de kooi achtergebleven teken zullen dood gaan door uitdroging. Het proces
van bloed verteren en vervellen duurt weken en deze teken zullen dus niet opnieuw op de muizen terecht
kunnen komen. Er zijn geen indicaties dat Borrelia tussen muizen overdraagbaar is zonder de teek als
vector. Ter bevestiging dat de gekweekte muizen daadwerkelijk onbesmet zijn zullen de muizen na afloop
van de testrondes geëuthanaseerd worden en worden getest op Borrelia infectie (zie 6a, proefschema).
Indien dit binnen 24 uur gebeurd weetje zeker dat de muizen niet via de op dat moment aanwezige teken
geïnfecteerd kunnen zijn.

Voor de kweek van muizen zullen deze in groepen van 1 mannetje samen met 2 of 3 vrouwtjes worden
gehuisvest. Als de vrouwtjes drachtig zijn zullen de mannetjes en drachtige vrouwtjes individueel worden
gehuisvest zodat de vrouwtjes in alle rust voor hun jongen kunnen zorgen. Er zullen voldoende nesten
worden gefokt totdat er van beide muizensoorten 60 vrouwelijke dieren zijn voor de proeven. De surplus
pups (mannetjes) zullen worden geëuthanaseerd door het kneuzen van de hersenen. Er zal worden
opgelet dat er genoeg vrouwelijke muizen worden gekweekt als er nodig zijn voor de geplande proeven
zodat er niet teveel of te weinig worden gekweekt. Om er voor te zorgen dat de kweek niet te snel gaat en
er een overschot aan muizen komt zullen niet alle vrouwtjes altijd bevrucht worden (door er geen
mannetje bij te plaatsen).

Zodra de uit het wild gevangen muizen waar de kweekgroep mee is gestart 2 succesvolle nesten hebben
geworpen zullen deze ook worden geëuthanaseerd en zal de kweek worden voortgezet met in
gevangenschap geboren dieren uit het eerste nest. Het tweede nest dient als back-up om er voor te
zorgen dat er voldoende mannelijke en vrouwelijke muizen zijn om de kweek mee voort te zetten. Jongen
zullen na 4 weken bij de moeder worden weggehaald en vrouwtjes die voor de experimenten zullen
worden gebruikt zullen vanaf het begin in de groepen worden gehuisvest waarin ze ook getest worden om
stress ten gevolge van rangordebepaling te voorkomen en de kans op vechten te beperken.

met een gazen bodem zodat de teken die van de muizen afvallen makkelijk kunnen worden verzameld en
het deel dat wordt terug gevangen op z'n hoogst is. Op die manier hoeven er minder muizen te worden
gebruikt dan wanneer de muizen in laboratoriumkooien zouden worden gehuisvest en er minder teken per
muis zullen worden terug gevangen. De kooien zullen worden voorzien van een schuilplaats met
nestmateriaal om het ongerief te beperken.

5.c. Voeding:
De life-traps die gebruikt worden bij de vangsten worden voorzien van graan, een levende meelworm en
een stuk verse wortel voor voedsel en watervoorziening tijdens opsluiting in de vallen. Daarnaast wordt
als nestmateriaal een pluk hooi in de vallen aangebracht. De meelworm dient als voedsel voor eventueel
gevangen spitsmuizen.

(tijdens de kweek worden water en standaard dieet voor laboratoriummuizen ad libitum
aangeboden. De uit het wild gevangen muizen zullen eerst ook zo veel mogelijk natuurlijk vochtrijk
voedsel krijgen en drinken uit een waterbakje krijgen. Zodra ook goed van de standaard muizenbrok wordt
gegeten en uit de drinkfles wordt gedronken zal het aandeel natuurlijkvoedsel/water worden afgebouwd.
Zie ook de standaard voedingsprotocollen voor muizen B.2.4.003 en B.2.4.004.

6.a. Proefschema/ proefbehandelingen:



Tijdens het experiment zullen

l. Bovenstaande tests zullen zowel met rosse
woelmuizen als met bosmuizen worden gedaan.

Om te testen

Om te testen of een gemetenverschil^^^^^^^^^^^^^H wordt veroorzaakt door een ̂ _^_
verandering in activiteit van ||̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^H|een camera worden gehangen. ̂ ^H
zullen hiervoor worden gemarkeerd met een stip sneldrogende gekleurde haarverf zodat deze van elkaar
te onderscheiden zijn. Software (EthoVision/Matlab) wordt gebruikt om de individuele muizen te kunnen
volgen en te kunnen testen of er een verschil in gedrag (activiteit/kooigebruik) zit tussen de

Van volwassen teken is bekend dat deze zich op grote gastheren op bepaalde plekken groeperen en dat
deze elkaar kunnen vinden door middel van geuren. Omdat niet bekend is of dit ook geld voor nimfen,
worden bovenstaande 41

| Om met Borrelia geïnfecteerde nimfen te krijgen zullen in
gevangenschap geboren larven worden geïnfecteerd door deze op een met Borrelia geïnfecteerde
laboratoriummuis te laten voeden. Deze mannelijke muizen zullen subcutaan worden geïnfecteerd met
5*10A6 Borrelia spirocheten in 100 microliter BSK medium. Deze methode wordt succesvol toegepast in
het AMC. Larven worden na twee weken per 200 op de verdoofde (intra peritoneale injectie met
0.01ml/30g lichaamsgewicht Hypnorm) laboratoriummuis geplaatst om zich te voeden. Door de muizen
eerst te verdoven kunnen de teken gecontroleerd met een kwastje tussen de oren van de muis kunnen
worden gezet. Deze methode is hier al eerder met succes in het laboratorium toegepast (Gassner2010).
De laboratoriummuizen worden daarna individueel in een kooi met een roosterbodem boven een bak met
water gehuisvest zodat de volgezogen larven kunnen worden verzameld en in het laboratorium kunnen
worden bewaard totdat deze vervellen tot nimf. Deze methode wordt vaak gebruikt indien de volgezogen
teken nadat deze zich van de muis loslaten dienen te worden verzameld.



De tijd tussen de herhalingen is afhankelijk van de beschikbaarheid van muizen uit de
kweek.

6.b. Mate van ongerief:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Gering
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Gering
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) C. Matig
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) C. Matig
Laboratoriummuis C. Matig

6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
Vangen van wilde muizen:
Het vangen van wilde muizen zal voor gering ongerief zorgen. Vallen worden van voldoende eten en
vocht (d.m.v. een stukje wortel) voorzien en na 12 uur geleegd.

Houden van (gekweekte) wilde muizen:
Er zijn geen indicaties dat het in gevangenschap houden van gekweekte bosmuizen en rosse woelmuizen
veel ongerief met zich meebrengt. De uit het wild gevangen start muizen voor de kweek zullen enig
ongerief ervaren in de vorm van stress, maar dit zal worden geminimaliseerd door de muizen zoveel
mogelijk met rust te laten en het dag/nacht ritme en lichtsterkte uit hun normale leefgebied na te bootsen.
Zodra de uit het wild gevangen muizen tweemaal voor jongen hebben gezorgd zullen de wilde muizen
worden geëuthanaseerd zodat kan worden verder gegaan met alleen gekweekte muizen. De kooien
zullen voorzien worden van verrijkingsmateriaal.

Laboratorium muizen met Borrelia infecteren:
| in de laboratoriummuizen is een eenmalige korte

handeling en zal voor gering/matig ongerief zorgen.

Plaatsen van teken op de (Î BHÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^HHB muizen om muizen te besmetten:
Het verdoven van de muizen met Hypnorm zal voor gering/matig ongerief zorgen. Voor deze handeling
zullen de muizen eenmalig kort in hun nekvel worden genomen, waarna met behulp van een steriele



naald de muizen zullen worden verdoofd. Zodra de muizen verdoofd zijn zullen de teken op de muizen
worden geplaatst.
Er is voor gekozen om de laboratoriummuizen nadat de larven er af zijn gevallen te euthanaseren omdat
wordt verwacht dat dit voor minder ongerief zorgt dan het herhaaldelijk verdoven en besmetten met teken.

Het huisvesten van de muizen op kooien met roosterbodems zal voor matig ongerief zorgen. De
roosterbodems zullen bestaan uit een geperforeerde aluminium plaat zodat de muizen genoeg houvast
onder hun pootjes hebben. Muizen zullen een pluk hooi krijgen als nestmateriaal en schuilplaats en dus
altijd de mogelijkheid hebben om van het rooster af te gaan. De muizen zullen een week in deze kooien
worden gehuisvest zodat deze vrij zijn van teken.

Markeren van muizen:
Voor het markeren van de gekweekte wilde muizen zullen deze kort in hun nek worden gevat waarna er
een stip sneldrogende gekleurde haarverf op wordt gemaakt. Dit zal voor gering ongerief zorgen.

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie:

Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) D. Is wel toegepast.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) D. Is wel toegepast.
Laboratoriummuis D. Is wel toegepast.

Pijnbestrijding:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding

bestaat.
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen

aanleiding bestaat.
Laboratoriummuis A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.

Om het ongerief tijdens het plaatsen van de teken op de muizen te beperken zullen muizen tijdelijk
verdoofd worden. Overige handelingen zullen zo kort mogelijk zijn.

8. Toestand van dieren na einde van de proef:
Wilde Rosse woelmuis (Myodes glareolus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Wilde Bosmuis (Apodemus sylvaticus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van de

proef.
Gekweekte Rosse woelmuis (Myodes glareolus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Gekweekte Bosmuis (Apodemus sylvaticus) Het dier is gestorven of gedood ter beindiging

van de proef.
Laboratoriummuis Het dier is gestorven of gedood ter beindiging van de proef.

Toelichting:
Er is voor gekozen om de gekweekte wilde muizen en laboratoriummuizen na |



Ook wordt verwacht dat dit voor minder ongerief zorgt dan het
herhaaldelijk verdoven en besmetten met teken.

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

Vervangingen van de proefdieren door alternatieven in de zin van ongewervelden, in-vitro-experimenten
of computersimulaties is voor deze proef niet mogelijk aangezien zowel de geur als het gedrag van de
gastheren van belang kan zijn voor het gedrag van de teken. Het is daarom nodig om met natuurlijke
gastheren van de teken te werken.

Verdere verfijning is niet mogelijk. Alle muizen zullen zo min mogelijk worden gehanteerd en dag/nacht
ritme en lichtsterkte uit hun normale leefgebied zullen worden nagebootst. Het verdoven van de muizen
om de teken er op te zetten brengt het meeste ongerief met zich mee, maar wordt gedaan om het ongerief
van het plaatsen van de teken te beperken en is helaas noodzakelijk voor dit experiment.
De muizen worden gedurende een week in kooien met een rasterbodem geplaatst zodat er |
B̂HHHHÎ B̂̂ ^̂ ^̂ H. Indien dit niet gedaan zou worden zouden er meer muizen

nodig zijn om hetzelfde aantal teken te verkrijgen. Huisvesten van gekweekte wilde muizen op
roosterbodemsisnodigzodathetef^ en Borrelia |

Vermindering \s niet mogelijk omdat het aantal muizen dat zal worden gebruikt het minimale aantal is (zie
TAB dieren). De muizen kunnen maareen keer worden gebruikt omdat l

nodig is.
| De proef zal in fasen worden uitgevoerd zodat niet meer muizen worden gebruikt dan

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

Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2012055.f (K14):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 1 1 01
Wilde Rosse woelmuis (Mvodes qlareolus)3
Wilde Bosmuis (Apodemus svlvaticus) 3

01
01

Gekweekte Rosse woelmuis (Mvodes qlareolus)
1

Gekweekte Bosmuis (Apodemus svlvaticus)
Laboratoriummuis 1 01 1

1
6

5
5
1

01

9
9
01

5

5 60

60
01 4

01
01

1

1
1

01
3

1
1
01

4
1

1
1
4

1

1
1
1

3

3

1



Om te voorkomen dat de planning van het onderzoek in gevaar komt zal de proef via een e-mailronde
opnieuw door de voltallige DEC worden beoordeeld.

Uw aanvraag 2012055.b, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de DEC de status: 'Wijzigen' gekregen.

De DEC is van mening dat het doel van de proef opweegt tegen het te verwachten maximaal matige
ongerief dat de dieren ondergaan. Voorafgaand aan een definitief advies heeft de DEC de volgende
vragen en opmerkingen:

U doet impliciet de aanname, dat de Borrelia-infectie niet overdraagbaar is rondom geboorte en
lactatie en verdere omgang. De DEC verzoekt u dit explicieter aan te geven in het proefplan.
Voor zover dit niet helemaal te garanderen is, geeft de DEC u in overweging een extra controle
hierop uit te voeren, voorafgaand aan het betreden van de arena.
Daarnaast is de DEC de fasering van de proef nog niet helemaal duidelijk: Is het de bedoeling
dat er achter elkaar nestjes worden geboren om aan 60 testvrouwtjes te komen? In dat geval,
worden deze gaandeweg het traject volwassen en getest en is het denkbaar, dat op grond van
resultaten minder dan 60 vrouwtjes getest hoeven worden. Dan zijn er al wel 60, die gedood
moeten worden (+ alle mannetjes). De DEC en zij verzoekt u dit duidelijker te beschrijven en
aan te geven, hoe hiermee zal worden omgegaan.
Bovendien acht de DEC de volgende zinsnede bij 4.c. (toelichting aantal dieren) erg vaag:

bepaald hoe vaak de proef herhaald dient te worden". Zij verzoekt u aan te geven, of hierover
niet meer indicaties te geven zijn (is het bijvoorbeeld zeker dat 10 rondes voldoende zijn of
kunnen het er ook meer worden?).
Tevens Verzoekt de DEC u bij 4.d. (herkomst) aan te geven, wat u doet met lacterende of
drachtige muizen die u vangt.
Daarnaast verzoekt de DEC u bij 5.a. (accommodatie) aan te geven, of de ruimte bij HH
voldoet aan de vereisten voor huisvesting (klimaat- en temperatuur regulatie, licht, geluid).
De DEC gaat er van uit, dat de mannetjes niet gezamenlijk worden gehuisvest, aangezien ze niet
samen in een kooi zijn opgegroeid.
Bovendien verzoekt de DEC u bij 5.c (voeding) toe te voegen, dat u de wilde muizen die
gevangen worden eerst laat wennen aan nieuw voedsel (door ze eerst zo veel mogelijk natuurlijk
voedsel te geven, waarna langzaam chow wordt geïntroduceerd) en aan een drinknippel (waarbij
ze aanvankelijk een ondiep bakje met water en/of vochtrijk voedsel krijgen).
Met is de DEC niet duidelijk, hoe de muizen worden geïdentificeerd om ze ̂ ^^^^^^ |̂ te
kunnen volgen en zij verzoekt u dit te vermelden bij 6.a. (proefschema).
De DEC geeft er de voorkeur aan de surpluspups te doden door het kneuzen van de hersenen
(door druk uit te oefenen met duim en wijsvinger) in plaats van door cervicale dislocatie en zij
verzoekt u dit te wijzigen.
T.a.v. de intradermale injectie adviseert de DEC u de dieren te verdoven zodat de HHIHH

Tevens verzoekt de DEC u het volume van de injectie te vermelden en indien mogelijk een
referentie te geven van deze manier van besmetten. Daarnaast verzoekt de DEC u ook
verdoving toe te passen, wanneer de teken op de muizen worden gezet en dit toe te voegen bij
6.c. (bronnen van ongerief) en 7 (maatregelen ter beperking van ongerief).
Daarnaast verzoekt de DEC u bij 10 (direct betrokkenen) aan te geven wie er nog meer
betrokken is bij de proef en in elk geval de dierverzorgers te vermelden.

Tenslotte heeft de DEC nog enkele redactionele opmerkingen:

Bij 5.b. (Huisvesting & Verzorging) geeft u aan, dat voor deze specifieke proef de opzet van de
kweek niet van belang is. De DEC acht dit in tegenspraak met het voorgaande en zij verzoekt u
deze formulering te wijzigen.
Daarnaast suggereert de zin "Specifieke eisen voor de kweek zullen vooraf met HHBHHI
worden overlegd", dat er nog steeds onduidelijkheden bestaan en de DEC verzoekt u dit anders
te formuleren.

Na aanpassing zal de proef door de proefdierdeskundige worden afgehandeld.



Uw aanvraag 2012055.a, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de DEC de status: 'Wijzigen' gekregen.
De DEC is niet tot een beoordeling gekomen, aangezien het proefplan op veel punten niet duidelijk was
en zij geen afweging van het doel tegen het ongerief voor de dieren kon maken. Zij verzoekt u het
proefplan opnieuw in te dienen en daarbij in te gaan op de volgende vragen en opmerkingen:

De DEC verzoekt u aan te geven, op welke manier de proef wetenschappelijk is getoetst. Het feit
dat de proef onderdeel is van een samenwerkingsproject zegt niets over de wijze van toetsing.
Daarnaast verzoekt de DEC u bij l.a. (te beantwoorden vraag) aan te geven, wat de
wetenschappelijke achtergrond is, wat de aanleiding vormt van de proef en welke hypothese u
met de proef wilt toetsen.

^MBovendien verzoekt de DEC u duidelijker te schetsen, hoe u met de gekozen proefopzet de
onderzoeksvragen wilt beantwoorden en de hypothese wilt toetsen (wat gaat u meten/ tellen?).
U geeft bij 6.a. (proefschema) aan, dat het|

Tevens verzoekt de DEC u uw keuze voor het diermodel te beargumenteren. Het is de DEC niet
duidelijk, waarom wilde muizen moeten worden gebruikt en u de onderzoeksvragen niet kunt
beantwoorden met laboratoriummuizen. Als het gebruik van wilde muizen noodzakelijk is, is het
de DEC niet duidelijk, waarom niet met één wilde soort kan worden volstaan.
In geval het nodig is wilde soorten te gebruiken, verzoekt de DEC u uitvoeriger te beschrijven,
hoe de kweek in zijn werk gaat en hierbij tevens in te gaan op de vraag, waarom huisvesting
volgens standaardprotocollen voor de wildvang en kweekmuizen van deze soorten voldoet, hoe
daar nestjes mee gefokt worden en wanneer jongen worden gespeend en vervolgens gehuisvest
tot ze in de test gezet worden. Bovendien gaat de DEC er van uit, dat de gefokte vrouwelijke
muizen vanaf het begin in de groepen worden gehuisvest, waarin ze ook getest worden, om
stress ten gevolge van rangordebepaling en evt. invloed daarvan op vatbaarheid voor Borrelia te
voorkomen en de kans op vechten te beperken. Daarnaast verzoekt de DEC u aan te geven,
hoeveel muizen/ nesten er worden aangefokt en wat er gebeurt met de overbodige dieren
(aangezien alleen de vrouwelijke nakomelingen voor de test worden gebruikt). Tevens verzoekt
de DEC u aan te geven, hoe wordt gecontroleerd of gezorgd dat de gevangen muizen vrij zijn
van teken, opdat die niet aan jongen worden overgedragen.
Daarnaast verzoekt de DEC u bij 4.c. (toelichting aantal dieren) het aantal dieren te
onderbouwen. In dit verband geeft de DEC u in overweging de proef in fasen uit te voeren: eerst

^^^^^H doen, mede gezien het feit, dat niet bekend is, hoeveel teken er zullen bijten:
Daarnaast verzoekt de DEC u bij 5.b. de huisvesting en verzorging beknopt te beschrijven en
hierbij in te gaan op de groepssamenstelling.
Tevens verzoekt de DEC u bij 6.a. (proefschema) een tijdschema aan te geven ( hoeveel tijd zit
er tussen de handelingen?). Bovendien vraagt de DEC zich af, of er geen andere manier is om de
infectie toe te dienen, aangezien het intradermaal toedienen matig ongerief met zich meebrengt
en zij verzoekt u uw keuze te beargumenteren. Als dit niet anders kan, verzoekt de DEC u het
volume van de toe te dienen dosis te vermelden en het cumulatieve ongerief te wijzigen,
aangezien dit niet lager kan zijn dan een van de handelingen.
De DEC vraagt zich af, of het in gevangenschap houden van wilde muizen (ook al zijn ze gefokt)
niet een groter risico op ongerief met zich meebrengt en verzoekt u hierop in te gaan.
Bovendien verzoekt de DEC u de tekst bij 9. (alternatieven) te wijzigen en in te gaan op
mogelijkheden voor verfijning. Tevens verzoekt de DEC u uitvoeriger in te gaan op
mogelijkheden voor vermindering. U verwijst naar "TAB dieren", maar ook daar ontbreekt een
onderbouwing.

Tenslotte heeft de DEC enkele tekstuele opmerkingen:

Zij verzoekt u de tekst bij 4.d. (herkomst) te wijzigen ("Dit is voldoende om ervoor te zorgen dat
gevangen dieren niet sterven"), aangezien de gekozen formulering cru overkomt.
Daarnaast verzoekt zij u de tekst onder 5.a. te verwijderen ("De muizen zullen 24
uur verschillende muizen".), aangezien dit geen betrekking heeft op de accommodatie en ook
al staat bij 6.a.



Uw aanvraag 2012055.c, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de KC de status: 'Positief advies na
behandeling DEC' gekregen.

De DEC is van mening dat het doel van de proef opweegt tegen het te verwachten maximaal gering/
matige ongerief dat de dieren ondergaan.
Zij geeft u echter in overweging met de wilde muizen verder te fokken met nakomelingen uit twee
nesten (i.p.v. broer-zuskruisingen) en in geval er meer generaties nodig zijn, de mannetjes systematisch
op te schuiven naar de volgende groep zusjes om inteeltdepressie te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Secretaris DEC

Uw aanvraag 2012055.c, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de PD de status: 'Wijzigen' gekregen.

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

Na aanmelding zal de wijziging worden beoordeeld door de proefdierdeskundige, en zo mogelijk
afgehandeld.

Met vriendelijke groet,

Proefdierdeskundige

Uw aanvraag 2012055.d, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de KC de status: 'Wijzigen' gekregen.

De DEC verzoekt u in het proefplan explicieter de meerwaarde weer te geven van de huisvesting op
roosterbodem boven directe euthanasie. Bovendien is de DEC van mening dat het ongerief van de
gekweekte bosmuizen en woelmuizen, en de laboratoriumdieren op "matig" ingeschat dient te worden.
De DEC verzoekt u dit te wijzigen bij 6b.

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

Na aanmelding zal de aanvraag door de poefdiedeskundige of de secretaris worden afgehandeld.

Met vriendelijke groet.

Poefdierdeskundige



Uw aanvraag 2012055.e, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de Secretaris DEC de status: 'Wijzigen'
gekregen.

De DEC is van mening dat het doel van de proef opweegt tegen het te verwachten maximaal matige
ongerief dat de dieren ondergaan. Voorafgaand aan een definitief advies verzoekt de DEC u volgende
tekst onder 6.a. en 6.c. te corrigeren: "De roosterbodems onder kun pootjes hebben hooi
krijgen als netmateriaal".

Na aanpassing zal de proef door de secretaris van de DEC worden afgehandeld.

Indien de status op 'wijzigen' is gezet en u wilt deze aanvraag gaan wijzigen, dan selecteert u deze
aanvraag en kiest u vanuit het menu 'bewerken aanvraag', 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

Uw aanvraag 2012055.f, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de Secretaris DEC de status: 'Positief
advies na behandeling KC' gekregen.

De DEC is van mening dat het doel van de proef opweegt tegen het te verwachten maximaal matige
ongerief dat de dieren ondergaan en dat de vraag m.b.t. alternatieven voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Secretaris DEC


