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3 1 HAART 2015 

Aanvraag 
Projectvergunning Dierproeven 
Administratieve gegevens 

U bent van plan om één of meerdere dierproeven uit 
te voeren . 
Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor 
het project dat u wilt uitvoeren. Of u geeft aan wat u 
in het vergunde project wilt wijzigen. 
Meer informatie over de voorwaarden vindt u 
op de website www.zbo-ccd.nl of in de toelichting 
op de website. 
Of bel met 0900-2800028 (10 ct/min). 

1 Gegevens aanvrager 
1.1 Heeft u een 

deelnemernummer van de 
NVWA? 

1.2 

1.3 

1.4 

Neem voor meer informatie 
over het verkrijgen van een 
deelnemernummer contact 
op met de NVWA. 

Vul de gegevens in van de 
instellingsvergunninghouder 
d ie de projectvergunning 
aanvraagt. 

Vul de gegevens van het 
postadres in. 
Alle correspondentie van de 
CCD gaat naar de 
portefeuillehouder of diens 
gemachtigde en de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

Vul de gegevens in van de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

1.5 (Optioneel) Vul hier de 
gegevens in van de 
plaatsvervangende 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

' i!fl Ja > Vul uw deelnemernummer in I 10300 
---- ·-·- ------- ----

Nee > U kunt geen aanvraag doen 

Naam instelling of 
organisatie 

Naam van de 
portefeu illehouder of 
die ~~r::t::J._achtigd_e __ _ 

KvK-nummer 4 0 5 5 

------ --- ----

6 2 9 

Straat en huisnummer 

Postbus 

G.e_ert Grooteglein-_,_N!.l-o",o!.Lr,.._d ___________ --"'9'---

9102 ------
Postcode en plaats 6525EZ __ ....Nijmegen 

_I _BA_N _______ NL90ABNA0231209983 

Tenaamstelling van het 1 

rekeningnummer UMC St Radboud 

(Titel) Naam en 
voorlette-:.:r-=s-----~ 
Functie 

Afdeli~-- __ _ 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

(Titel) Naam en 
voorletters 

Functie 

0 Dhr. 0 Mw. 

1
0 Dhr. 0 Mw. 

Afdeli_n_"_g ______________________________ _ 

Telefoonnummer 
--~ 

E-mailadres 



2 van 3 

1.6 (Optioneel) Vul hier de (Titel) Naam en 10 Dhr. Mw. 
gegevens in van de persoon 
die er verantwoordelijk voor 
is dat de uitvoering van het 
project in overeenstemming 
is met de projectvergunning . Telefoonnummer 

1. 7 Is er voor deze 
projectaanvraag een 
gemachtigde? 

E-mailadres 

IIZ: Ja > Stuur dan het ingevulde formulier Meldinfl Machtif!jng !!!ee met deze_a_a_n_v~..:..a..:..ag=----

Nee -------------------

2 Over uw aanvraag 

2.1 Wat voor aanvraag doet u? 

2.2 Is dit een wijziging voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor 
verleend is? 

2.3 Is dit een melding voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor is 
verleend? 

_181 Ni~uw~anvraag_> Ga ~rder f!!&vraag ]_ ___ _ 

D Wijziging op (verleende) vergunning die negatieve gevolgen kan hebben voor het 
dierenwelzijn 

Vul uw vergunde projectnummer 
' __ in en g_9 verder met vraag_ll ___ ~----- ___ _ 

D Melding op (verleende) vergunning die geen negatieve gevolgen kan hebben voor het 
dierenwelzijn 

Vul uw vergunde projectnummer 
~D._g~~rder met vra~g'-'2=-·:.:::3;__ __ _ 

[] Ja > Beantwoord dan in het projectplan en de niet-technische samenvatting alleen 
de vragen waarop de wijziging betrekking heeft en onderteken het 

___ ___:::a_,.,a_,_,n_,_v,_.ra=agformulie_r ________ _ 

0 Nee > Ga verder m~t_v_raag 3 ____ _ 

' O _Nee > Ga verder met vraag 3 ____ _ 
1 Ei~~ Geef hier ond~! een toelichting e~_Jl_a verder metv _;...;ra'-'a~g'--'-6 ________ _ 

3 Over uw project 

3.1 Wat is de geplande start- en 
einddatum van het project? 

3.2 

3.3 

3.4 

Wat is de titel van het 
project? 

Wat is de titel van de niet
technische samenvatting? 

Wat is de naam van de 
Dierexperimentencommissie 
(DEC) aan wie de 
instellingsvergunninghouder 
doorgaans haar projecten ter 
toetsing voorlegt? 

Startdatum 

Einddatum 

24_05_2015 

01_05_2015 

Endothellal taxic ity qf adrenal precursors, hydrocortisone and fludrocortisone that are in(n"-'-'.S.(.. <..-\ 
·_ja-yo..\_\ "-'<\:\~_.w_,t_h_c~-!-ç.~ \-c:--'--~ -~"-'t.<'•C' . ..\ -"''·')"~-"'- "'-'f\.""-ç ; v, . --

~ndothelia [e toxiciteit van b ijnierprecur~ors, hydrocorti~on en rlci'drocortison dje verhoog d. z...;r-, 
IV\ '?0..\\a , .. h .f' ~,z,.,\-:. Co\~ ~"-• \-n,\. !l bv.n1.e..e..."'-- p e...'ft> -p.l.c.._-:, , «:. . _ .J 

Naarh DEC RU DEC J ,J 1\ \ 
-- --- -- - -------- ---- --

Postadres Postbus 9101 , 6500 HB Nijmegen ( ------- ------· 
E-mailadres 

--·------------------



;, I 

3 van 3 

4 Betaalgegevens 

4.1 Om welk type aanvraag 
gaat het? 

4.2 Op welke wijze wilt u dit 
bedrag aan de CCD 
voldoen. 
Bij een eenmalige incasso 
geeft u toestemming aan 
de CCD om eenmalig het 
bij 4.1 genoemde bedrag af 
te schrijven van het bij 1.2 
opgegeven 
rekeningnummer. 

0 Nieuwe aanvraag Projectvergunning € 741,00 

10 Wijziging € Lege 

J:;J Via een eenmalige incasso 

!Zl Na ontvangst van de factuur 

Lege 

5 Checklist bijlagen 
5.1 Welke bijlagen stuurt u 

mee? 
Ve~Qiicht 

[!] Projectvoorstel 

lil Niet-technische samenvatting 

Overige bijlagen, indien van toepassing 

[!] Melding Machtiging ---------------------------
[!] DEC-advies 

6 Ondertekening 
6.1 Print het formulier uit, 

onderteken het en stuur 
het inclusief bijlagen via de 
beveiligde e-mailverbinding 
naar de CCD of per post 
naar: 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Ondertekening door de instellingsvergunninghouder of gemachtigde (zie 1.6). De 
ondergetekende verklaart: 

dat het projectvoorstel is afgestemd met de Instantie voor Dierenwelzijn. 

dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de opzet van het project en de 
dierproef, de personen die de dieren verzorgen en/of doden en de personen die de 
dierproeven verrichten voldoen aan de wettelijke eisen gesteld aan deskundigheid en 
bekwaamheid. 

dat de dieren worden gehuisvest en verzorgd op een wijze die voldoet aan de eisen 
die zijn opgenomen in bijlage III van richtlijn 2010/63/EU, behalve in het 
voorkomende geval de in onderdeel F van de bijlage bij het bij de aanvraag gevoegde 
projectvoorstel gemotiveerde uitzonderingen. 

dat door het ondertekenen van dit formulier de verplichting wordt aangegaan de leges 
te betalen voor de behandeling van de aanvraag. 

dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld . 

Naam -Functie , Instantie voor dierenwelzijn 

Plaats 

Datum 

Handtekening 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  

verwijderen.  

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.
The Radboud university medical center is listed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under file 
number 41055629. 
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Centrale Commissie Dierproeven 

> Retou!"lldres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Stlchtl~e. rsltelt Nijmegen 
t.a.v.~ 
"G~~lèih-Efi!dt9 
6iiS64,NJJmegen 
Nederland 

Datum 22 april 2015 
Betreft Beslissing aanvraag projectvergunning dierproeven 

Ge a 

Centrale Commissie 
Dierproeven 

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
www.zba·ccd.nl 

T 0900·2800028 (10 ct /mln) 

lnfo@zba·ccd.nl 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
AVD10300201569 

BIJlagen 
1 

Op 31 maart 2015 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning dierproeven ontvangen. 
Het gaat om uw project 'Endothellal taxicity of adrenal precursors, hydrocortfsone and 
fludrocortlsone that are increased in patients with congenttal adrenal hyperplasla' met 
aanvraagnummer AVD10300201569. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. 

Beslissing 
Wij keuren uw aanvraag goed op grond van artikel 10a van de Wet op de dierproeven (hierna de 
wet). U kunt met uw project project 'Endothelial taxicity of adrenal precursors, hydrocortisone 
and fludrocortisone that are increased In patients with congenttal adrenal hyperplasia' starten. De 
vergunning wordt afgegeven van 24 mei 2015 tot en met 1 mei 2016. 

Procedure 
Bij uw aanvraag heeft u een advles van de dierexperimentencommissie RUDEC gevoegd. Bij de 
beoordeling van uw aanvraag is dit advles betrokken overeenkomstig artikel 10a, lid 3 van de 
wet. Wij kunnen ons vinden In de Inhoud van het advles van de dlerexperlmentencommissie. Wij 
nemen dit advles van de commissie over, Inclusief de daaraan ten grondslag liggende motivering. 
Dit advies en de in de bijlage opgenomen beschrijving van de artikelen van de wet zijn de 
grondslag van dit besluit. 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze 
brief schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. 
Een bezwaarschrift kunt u sturen naar Centrale Commissie Dierproeven, afdeling Juridische 
Zaken, postbus 20401, 2500 EK Den Haag. 

Bij het Indienen van een bezwaarschrift vragen we u In leder geval de datum van de beslissing 
waartegen u bezwaar maakt en het aanvraagnummer te vermelden. U vindt deze nummers In de 
rechter kantlijn In deze brief. 

Bezwaar schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens bent. Dat betekent dat 
dat beslult wel In werking treedt en geldig Is. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige 
voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in de woonplaats van de 
aanvrager. U moet dan wel kunnen aantonen dat er sprake Is van een spoedeisend belang. 
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Datum 
22 aprtl2015 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
AVD10300201S69 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening Is griffierecht verschuldigd. Op 
http://www.rechtspraak.ni/Organlsatle/Rechtbanken/Pages/default.aspx kunt u zien onder welke 
rechtbank de vestigingsplaats van de aanvrager valt. 

Meer Informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op www.zbo-ccd.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 0900 28 
000 28 (10 ct/minuut). 

Met vriendelijke groet, 

Centrale Commissie Dierproeven 
namens deze: 

f~t~w'~~ 
Algemeen Secretaris 

Dit besluit Is genomen met inachtneming van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van 
de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014 zoals de Centrale Commissie Dierproeven heeft 
vastgesteld op 19 december 2014, ref 2014-04 en is gepubllceerd In de Staatscourant van 2 
januari 2015, Nr. 163. 

Bijlagen 
- Vergunning 

Hiervan deeluitmakend: - DEC-advies 
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Projectvergunning 

gelet op artikel 1 Oa van de Wet op de dierproeven 

Verleent de Centrale Commissie Dierproeven aan 

Datum 
22 april 2015 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
AVD10300201569 

Naam: Stichting Katolieke Universiteit Nijmegen 
Adres: l!$eellt Grootspldn-Nnat~t9 
Postcode en woonplaats: ~!Nijmegen 

Deelnemersnummer: 10300 

deze projectvergunning voor het tijdvak 24 mei 2015 tot en met 1 mei 2016, voor het project 'Endothelial taxicity 
of adrenal precursors, hydrocortisone and fludrocortisone that are lncreased in patlents with congenital adrenal 
hyperplasia' met aanvraagnummer AVD10300201569, volgens advles van RU DEC. 
De functie van de verantwoordelijke onderzoeker is projectleider. 
De aanvraag omvat de volgende bescheiden: 

1. een aanvraagformulier projectvergunning dierproeven, ontvangen bij digitale indiening op 27 maart 2015 
en aangepast op 8 april 2015; 

2. de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen: 
a. Projectvoorstel, zoals ontvangen bij digitale Indiening op 27 maart 2015; 
b. Niet-Technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen bij digitale indiening op 27 maart 

2015 en aangepast op 8 april 2015; 
c. Advles van dierexperimentencommissie d.d. 24 maart 2015 ontvangen op 27 maart 2015. 

Dteroroeven 
Naam dierproef Diersoort Aantal Ernst 

dieren 
Ex-vivo vasodilation Ratten (Wistar-Hannover) niet 1-3 groepen met 20 dieren Licht 
model genetisch gemodificeerd; mannen lx 20 dieren voor vervolgd 

studie Indien substudie a een 
positief uitkomst geeft 
Totaal: 80 dieren 
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Weergave wet- en regelgeving 
Dit project en wijzigingen 

Datum 
22 april 2015 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
AV010300201569 

Volgens artikel lOc van de Wet op de dierproeven (hierna de wet) is het verboden om andere dierproeven uit te 
voeren dan waar de vergunning voor is verleend. De dierproeven mogen slechts worden verricht In het kader van 
een project, volgens artikel lOg. Uit artikel lOb volgt dat de dierproeven zijn Ingedeeld In de categorieën 
terminaal, licht, matig of ernstig. Als er wijzigingen in een dierproef plaatsvinden, moeten deze gemeld worden 
aan de Centrale Commissie Dierproeven. Hebben de wijzigingen negatieve gevolgen voor het dierenweizijn, dan 
moet volgens artikel 10a5 de wijziging eerst voorgelegd worden en mag deze pas doorgevoerd worden na 
goedkeuren door de Centrale Commissie Dierproeven. 
Artikel lOb schrijft voor dat het verboden Is een dierproef te verrichten die leidt tot ernstige mate van pijn, lijden, 
angst of blijvende schade die waarschijnlijk langdurig zal zijn en niet kan worden verzacht, tenzij hiervoor door de 
Minister van Economische Zaken een ontheffing is verleend. 

Verzorging 
De fokker, leverancier en gebruiker moeten volgens artikel 13f van de wet over voldoende personeel beschikken 
en ervoor zorgen dat de dieren behoorlijk worden verzorgd, béhandeld en gehuisvest. Er moeten ook personen 
zijn die toezicht houden op het welzijn en de verzorging van de dieren in de Inrichting, personeel dat met de 
dieren omgaat moet toegang hebben tot informatie over de in de inrichting gehuisveste soorten en personeel 
moet voldoende geschoold en bekwaam zijn. Ook moeten er personen zijn die een eind kunnen maken aan 
onnodige pijn, lijden, angst of blijvende schade die tijdens een dierproef bij een dier wordt veroorzaakt. Daarnaast 
zijn er personen die zorgen dat een project volgens deze vergunning wordt uitgevoerd en als dat niet mogelijk is 
zorgen dat er passende maatregelen worden getroffen. 
In artikel 9 staat dat de persoon die het project en de dierproef opzet deskundig en bekwaam moet zijn. In artikel 
8 van het Dierproevenbeslult 2014 staat dat personen die dierproeven verrichten, de dieren verzorgen of de 
dieren doden, hiervoor een opleiding moeten hebben afgerond. 
Voordat een dierproef die onderdeel uitmaakt van dit project start, moet volgens artikel 10a3 van de wet de 
uitvoering afgestemd worden met de Instantie voor dierenwelzijn. 

Pijnbestrijding en verdoving 
In artikel 13 van de wet staat dat een dierproef onder algehele of plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd tenzij 
dat niet mogelijk Is, dan wel bij het verrichten van een dierproef worden pijnstillers toegediend of andere goede 
methoden gebruikt die de pijn, het lijden, de angst of de blijvende schade bij het dier tot een minimum beperken. 
Een dierproef die bij het dier gepaard gaat met zwaar letsel dat hevige pijn kan veroorzaken, wordt niet zonder 
verdoving uitgevoerd. Hierbij wordt afgewogen of het toedienen van verdoving voor het dier traumatischer Is dan 
de dierproef zelf en het toedienen van verdoving onverenigbaar is met het doel van de dierproef. Bij een dier 
wordt geen stof toegediend waardoor het dier niet meer of slechts In vermlnderde mate In staat Is pijn te tonen, 
wanneer het dier niet tegelijkertijd voldoende verdoving of pijnstilling krijgt toegediend, tenzij wetenschappelijk 
gemotiveerd. Dieren die pijn kunnen lijden als de verdoving eenmaal Is uitgewerkt, moeten preventief en 
postoperatief behandeld worden met pijnstillers of andere geschikte pljnbestrijdlngsmethoden, mits die 
verenigbaar zijn met het doel van de dierproef. Zodra het doel van de dierproef is bereikt, moeten passende 
maatregelen worden genomen om het lijden van het dier tot een minimum te beperken. 

Einde van een dierproef 
Artikel 13a van de wet bepaalt dat een dierproef is afgelopen wanneer voor die dierproef geen verdere 
waarnemingen hoeven te worden verricht of, voor wat betreft nieuwe genetisch gemodificeerde dlerenlljnen, 
wanneer bij de nakomelingen niet evenveel of meer, pijn, lijden, angst, of blijvende schade wordt waargenomen 
of verwacht dan bij het Inbrengen van een naald. Er wordt dan door een dierenarts of een andere ter zake 
deskundige beslist of het dier In leven zal worden gehouden. Een dier wordt gedood als aannemelijk is dat het een 
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Datum 
22 aprll2015 

onze referentie 
Aanvraagnummer 
AVD10300201569 

matige of emstlge vorm van pijn, lijden, angst of blijven schade zal blijven ondervinden. Als een dier In leven 
wordt gehouden, krijgt het de verzorging en huisvesting die past bij zijn gezondheidstoestand. 
Volgens artikel 13b moet de dood als eindpunt van een dierproef zoveel mogelijk worden vermeden en vervangen 
door In een vroege fase vaststelbare, humane eindpunten. Als de dood als eindpunt onvermijdelijk is, moeten er 
zo weinig mogelijk dieren sterven en het lijden zo veel mogelijk beperkt blijven. 
Uit artikel 13c volgt dat het doden van dieren door een deskundig persoon moet worden gedaan, wat zo min 
mogelijk pijn, lijden en angst met zich meebrengt. De methode om te doden Is vastgesteld In de Europese richtlijn 
artikel 6. 
In artikel 13d is vastgesteld dat proefdieren geadopteerd kunnen worden, teruggeplaatst In hun habitat of In een 
geschikt dlerhouderljsysteem, als de gezondheidstoestand van het dier het toelaat, er geen gevaar Is voor 
volksgezondheid, diergezondheld of milieu en er passende maatregelen zijn genomen om het welzijn van het dier 
te waarborgen. 
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