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             1 Algemene gegevens  

 
1.1 Vul uw deelnemernummer 

van de NVWA in. 

 

 

 

10500 

 
 

1.2 Vul de naam van de 
instelling of organisatie in. 

Rijksuniversiteit Groningen 

 
    1.3 Vul de titel van het project 

in.  
Luchtweghyperreactiviteit bij astma 

 

 
 
2 Categorie van het project 

 
2.1        In welke categorie valt 

het project. 
 
U kunt meerdere 

mogelijkheden kiezen. 

L

e

t

 

o

p

!

 

D

e

 Fundamenteel onderzoek 

  Translationeel of toegepast onderzoek 

  Wettelijk vereist onderzoek of routinematige productie 

  Onderzoek ter bescherming van het milieu in het belang van de gezondheid of het welzijn van mens of dier 

  Onderzoek gericht op het behoud van de diersoort 

  Hoger onderwijs of opleiding 

  Forensisch onderzoek 

  Instandhouding van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere dierproeven 

Format 
Projectvoorstel dierproeven 
 
 Dit format gebruikt u om uw projectvoorstel van de dierproeven 

te schrijven 

 Bij dit format hoort de bijlage Beschrijving dierproeven. Per 
type dierproef moet u deze bijlage toevoegen. 

 Meer informatie over het projectvoorstel vindt u op de website 
www.zbo-ccd.nl. 

 Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028). 

 

PironS
Tekstvak
1
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3 Algemene projectbeschrijving 

 
3.1 Achtergrond 

 Licht het project toe. Beschrijf de aanleiding, de achtergrond en de context. Besteed aandacht aan de bij vraag 2 aangekruiste categorieën. 
 

 Geef in geval van ‘wettelijk vereiste dierproeven’ aan welke wettelijke eisen (in relatie tot beoogd gebruik en markttoelating) van toepassing zijn. 
 Geef in geval van ‘routinematige productie’ aan welk(e) product(en) het betreft en voor welke toepassing(en). 

 Geef in geval van ‘hoger onderwijs of opleiding’ aan waarom in dit project, in relatie tot het opleidingsprogramma en eindtermen, is gekozen voor 
dierproeven. 

 Inleiding. 

Astma is een veel voorkomende aandoening, met een prevalentie van ongeveer 10-15% bij kinderen en 4-6% bij volwassenen in Europese landen. Het is de 

meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen en een van de belangrijkste oorzaken van ziekenhuisopnames onder kinderen. Kenmerkend voor astma 

zijn allergeen-geïnduceerde vroege en late reacties, luchtwegontsteking, structurele veranderingen in de luchtwegwand geassocieerd met een progressieve 

afname van de longfunctie en luchtweghyperreactiviteit (1). Luchtweghyperreactiviteit wordt gedefinieerd door een toegenomen reactie van de luchtwegen op 

verschillende farmacologische, chemische en fysische stimuli, waaronder histamine, methacholine, AMP, SO2, mist en koude lucht (2,3). 

Luchtweghyperreactiviteit is een risicofactor voor de ontwikkeling van astmatische symptomen bij kinderen en bij volwassenen, is geassocieerd met de ernst 

van de aandoeningen en met achteruitgang van de longfunctie, en bepaalt de behoefte aan therapie (2). 

 

Ondanks intensief onderzoek gedurende de afgelopen 30 jaar, zijn de mechanismen van luchtweghyperreactiviteit slechts gedeeltelijk opgehelderd. Er is dan 

ook grondig onderzoek nodig naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan de pathofysiologie van luchtweghyperreactiviteit op cellulair en moleculair 

niveau om hiermee potentiële doelwitten te identificeren die geschikt zijn om geneesmiddelen tegen te ontwikkelen. Door duidelijke ethische en 

experimentele beperkingen kunnen deze mechanismen niet alleen worden onderzocht bij mensen en zijn in vitro modelsystemen en diermodellen 

onontbeerlijk (3).  

 

Variabele en chronische luchtweghyperreactiviteit. 

Het is bekend dat er tenminste twee componenten van luchtweghyperreactiviteit bestaan, waarvan de mechanismen verschillend kunnen zijn. De eerste 

component is de basaal aanwezige en relatief persisterende luchtweghyperreactiviteit, die in de meeste patiënten met chronisch astma voorkomt. Bovendien 

bestaat er de variabele luchtweghyperreactiviteit, die kan worden geïnduceerd door episodische blootstelling aan omgevingsfactoren zoals allergenen of 

luchtweginfecties. Het variabele deel van de luchtweghyperreactiviteit weerspiegelt vermoedelijk de aanwezige luchtwegontsteking, terwijl de onderliggende 

basaal aanwezige, persisterende component waarschijnlijk het gevolg is van structurele veranderingen in de luchtwegwand, ook wel luchtwegremodelling 

genoemd (3). 

 

De relatie tussen de variabele hyperreactiviteit en ontsteking van de luchtwegen is al langer bekend. Talrijke studies tonen een directe associatie aan tussen 

allergeen-geïnduceerde acute veranderingen in luchtwegreactiviteit en Th2 gedreven eosinofiele luchtwegontsteking (zie (3) voor review). Veranderingen in 

de luchtwegen door zowel mucosale en adventitiële zwelling als gevolg van oedeem zouden theoretisch een rol kunnen spelen in allergeen-geïnduceerde 

hyperreactiviteit, door het versterken van de mate van luminale vernauwing voor een gegeven mate van luchtweg-gladde spiercontractie en ontkoppeling van 

het parenchym. Ook kan ontsteking bijdragen aan de overgevoeligheid van de luchtwegen door de epitheliale barrière te beschadigen, door sensibele 

zenuwuiteinden te stimuleren, en door de vrijzetting van mediatoren die direct en indirect de gevoeligheid van zenuwuiteinden en de luchtweg-gladde spier 
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bevorderen (3). 

 

Luchtwegremodelling wordt gekenmerkt door aanhoudende structurele veranderingen van de luchtwegwand, met inbegrip van epitheliale denudatie, 

gobletcelmetaplasie, subepitheliale fibrose, toegenomen luchtweg-gladde spiermassa, angiogenese en veranderingen in de extracellulaire matrix (4). Het 

wordt algemeen aangenomen dat luchtwegremodelling kan worden geïnduceerd door chronische of langdurige ontsteking van de luchtwegen (5). Het causale 

verband tussen deze factoren is echter nog onduidelijk. Zo blijken indices van luchtwegremodelling reeds duidelijk zichtbaar te zijn bij kinderen met astma, 

zonder duidelijke relatie met symptomen en luchtwegontsteking (6,7). Dit heeft geleid tot het concept dat ontsteking en luchtwegremodelling parallel 

optreden en niet noodzakelijk sequentiële gebeurtenissen hoeven te zijn. Dit concept past bij de hypothese dat astma gekarakteriseerd wordt door een 

intrinsiek onvermogen van epitheelcellen om schade aan de luchtwegwand adequaat te herstellen, zodat groeifactoren, mediatoren en cytokinen worden 

vrijgezet wat de aanhoudende luchtwegontsteking en –remodelling bevordert (4).  

 

 

Aanleiding voor het onderzoek. 

Dit onderzoek is erop gericht de relatie tussen luchtwegontsteking, luchtweghyperreactiviteit en luchtwegremodeling te onderzoeken. Anders dan de klassieke 

opvatting dat ontsteking enerzijds tot hyperreactiviteit en anderzijds tot remodelling leidt, testen wij de hypothese dat de luchtwegvernauwing die optreedt 

als gevolg van luchtweghyperreactiviteit de feitelijke onderliggende oorzaak is van de remodelling. Gebaseerd op recente bevindingen van onszelf en anderen 

(zie (5) voor review) verwachten wij dat de biomechanische effecten als gevolg van luchtwegvernauwing (zoals die optreden onder condities van 

luchtweghyperreactiviteit) kunnen leiden tot het vrijzetten van groeifactoren en cytokinen, en via specifieke intracellulaire signaalroutes, gentranscriptie 

leidend tot remodelling kunnen bevorderen. Bij dit laatste proces speelt o.a. Rho-kinase een belangrijke rol, dat in staat is om mechano-gevoelige 

transcriptiefactoren als YAP, TAZ, MRTF te fosforyleren en hiermee te activeren. Begrip van deze processen is essentieel met het oog op het ontwerpen van 

geschikte farmaca voor de behandeling van chronisch astma.  

 

Samengevat is de klassieke kijk op luchtweghyperreactiviteit dat het een variabele en persisterende component heeft. De variabele component reflecteert de 

op dat moment aanwezige ontsteking, terwijl de persisterende component remodelling reflecteert en het cumulatieve gevolg is van episoden van ontsteking.  

Luchtweghyperreactiviteit leidt tot episoden van luchtwegvernauwing. 

 

In onze hypothese is de variabele component het gevolg van luchtwegontsteking, leidend tot episoden van luchtwegvernauwing. Het gevolg hiervan is dat op 

de lange termijn, als direct gevolg van episoden van luchtwegvernauwing, luchtwegremodelling ontstaat. In deze hypothese speelt luchtwegontsteking dus 

een meer indirecte rol in het ontstaan van remodelling, al dient de interactie tussen ontsteking en luchtwegvernauwing in het ontstaan van remodelling ook te 

worden onderzocht. 
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3.2 Doel  

 Beschrijf de algemene doelstelling en haalbaarheid van het project. 
 
 In het geval het project gericht is op één of meer onderzoeksdoelen: op welke vra(a)g(en) dient dit project antwoord(en) te verschaffen?  
 In geval het een ander dan een onderzoeksdoel betreft: in welke concrete behoefte voorziet dit project? 

 Gebaseerd op deze wetenschappelijke overwegingen en maatschappelijke behoefte stellen wij ons tot doel de relatie tussen luchtwegontsteking, 

luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling bij het ontstaan van luchtweghyperreactiviteit te onderzoeken. Focus zal hierbij enerzijds liggen op 

mechanistisch onderzoek en anderzijds op geneesmiddelonderzoek.  

 

Specifiek kent dit project de volgende doelen: 

 

1)  Wat is de rol van luchtwegontsteking bij het ontstaan van luchtweghyperreactiviteit en luchtwegremodelling? Hoe verhouden deze processen zich 

mechanistisch tot elkaar? 

2)  Speelt luchtwegvernauwing een centrale rol in deze pathofysiologische processen? M.a.w. wat zijn de effecten van bronchusverwijdende geneesmiddelen 

op het ontstaan van luchtwegontsteking, luchtweghyperreactiviteit en luchtwegremodelling?  

3) Zijn er specifieke mechanistische interacties tussen luchtwegontsteking en -vernauwing? M.a.w. wat zijn de interactieve effecten van 

ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende geneesmiddelen op het ontstaan van luchtwegontsteking, luchtweghyperreactiviteit en luchtwegremodelling? 

 

Haalbaarheid: 

Farmacologisch onderzoek naar luchtweghyperreactiviteit bij astma vertegenwoordigt een langlopende (>30 jaar) onderzoekslijn aan onze basiseenheid. De 

gebruikte methoden en diermodellen zijn goed geïmplementeerd, wat experimentele haalbaarheid garandeert. Uit voorgaand onderzoek weten we dat 

bepaalde ontstekingsremmende en bronchusverwijdende farmaca (corticosteroïden, anticholinergica) remodelling kunnen remmen. Alhoewel dit het principe 

dat luchtwegontsteking en luchtwegvernauwing een rol spelen bij remodelling ondersteunt, en daarmee de haalbaarheid van de onderzoeksvraag, is de relatie 

tussen luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en remodelling nog niet op deze wijze farmacologisch onderzocht. Gebaseerd op genoemde resultaten uit het 

verleden en onze ervaring achten wij de kans zeer groot dat de onderzoeksvraag zal worden beantwoord. 

 
3.3 Belang  

 Beschrijf het wetenschappelijk en/of maatschappelijk belang van de hierboven beschreven doelstelling(en). 

 Wetenschappelijk belang: 

Ondanks meer dan 30 jaar aan wetenschappelijk onderzoek is de basis van luchtweghyperreactiviteit bij astma nog maar gedeeltelijk opgehelderd en zijn 

zelfs fundamentele vragen over de relatie tussen luchtwegvernauwing, luchtwegontsteking en luchtwegremodelling nog zeer actueel. Het enorme gebrek aan 
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kennis omtrent de onderliggende mechanismen bepaalt dat er nog geen geneesmiddelen bestaan die deze processen adequaat kunnen onderdrukken. Zo 

worden vandaag de dag, net als 30 jaar geleden, nog steeds primair beta-agonisten, corticosteroïden en anticholinergica ingezet voor de behandeling van 

luchtweghyperreactiviteit bij astma, al zijn de specifieke agonisten en antagonisten waarmee dit wordt bereikt wel veranderd. Ondanks hun duidelijke rol in 

het onderdrukken van symptomen van mensen met mild astma, zijn met name de patiënten met ernstig astma niet voldoende geholpen met deze 

geneesmiddelen, zodat nieuw onderzoek nodig is gericht op de factoren, receptoren en signaalmoleculen die luchtweghyperreactiviteit veroorzaken, met 

inbegrip van luchtwegvernauwing, -ontsteking en –remodelling. Tevens is geneesmiddelonderzoek nodig om het belang van deze mechanismen te valideren 

en de geschiktheid van farmaca gericht tegen deze mechanismen te onderzoeken.  

 

Maatschappelijk belang: 

Astma is een chronische ziekte, waarvan het voorkomen en de ernst in de afgelopen decennia sterk zijn toegenomen, met name onder jonge kinderen. Dit 

onderzoeksproject is erop gericht nieuwe inzichten te verkrijgen in de mechanismen van luchtweghyperreactiviteit bij astma met als doel nieuwe doelwitten 

voor geneesmiddelen te identificeren. Het maatschappelijk belang van het onderzoek is dan ook primair gelegen in het voorzien van een nadrukkelijke 

behoefte aan betere geneesmiddelen. 

 

In onze optiek zijn het wetenschappelijk en maatschappelijk belang groot genoeg om dierexperimenteel onderzoek te rechtvaardigen. 

 
3.4 Onderzoeksstrategie 

 3.4.1 Geef een overzicht van de algemene opzet van het project (strategie). 

 De in vivo studies zullen als volgt worden opgezet. 

 

Doel 1) 

 

In dit deelproject zullen de effecten van 3 ontstekingsremmende farmaca (corticosteroïden, PDE remmers, arginaseremmers) op de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling worden onderzocht. Dit zal geschieden door de effecten van deze farmaca te evalueren in 

een caviamodel voor acuut astma, waarin de ontwikkeling van de vroege en late astmatische reactie, luchtweghyperreactiviteit, luchtwegontsteking en 

remodelling in de tijd kunnen worden gevolgd. Tevens zullen de effecten van ontstekingsremmende interventies op luchtwegontsteking, 

luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling worden onderzocht in een muismodel voor astma. Waar het caviamodel een goede basis biedt om de 

fysiologische processen in kaart te brengen (de astmatische respons is in de cavia zeer gelijkend zijn op de mens), biedt het muismodel als voordeel dat ook 

mechanistisch onderzoek naar specifieke signaalprocessen kan worden onderzocht. Hiertoe zal tevens geëvalueerd worden in hoeverre, en op welk moment, 

biomechanische processen geactiveerd zijn door de allergeenblootstelling (aanwezigheid groeifactoren, activatie van mechano-gevoelige 

transcriptiefactoren, genexpressie) en wat hierop de invloed is van ontstekingsremmende interventies. Voor het onderzoek in muizen zullen deze 

experimenten worden uitgevoerd in wild-type dieren en in dieren die deficiënt zijn in de muscarine M¬3¬ receptor. Laatstgenoemde receptor is cruciaal bij 

luchtwegvernauwing en onze eerdere studies geven aan dat terwijl remodelling wel wordt onderdrukt in deze dieren, luchtwegontsteking nog steeds 

aanwezig is. Dit maakt het model bij uitstek geschikt om deze vraagstelling te beantwoorden. 

 

Doel 2) 

 

In dit deelproject zal met name de rol van luchtwegvernauwing worden onderzocht. Dit zal geschieden door de effecten van 2 klassieke (anticholinergica, β-

agonisten) en 1 vernieuwende (Rho-kinase remmers) luchtwegverwijders te evalueren op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en 
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luchtwegremodelling in het caviamodel en het muismodel met een vergelijkbare opzet als in doel 1. De strategie om voor Rho-kinaseremmers te kiezen is 

gebaseerd op de overweging dat biomechanische regulatie van remodelling juist door dit kinase wordt gemedieerd, terwijl van klassieke luchtwegverwijders 

de translationele relevantie voor de patiënt evident is. Voor het onderzoek in muizen zullen deze experimenten worden uitgevoerd in wild-type dieren en in 

dieren die deficiënt zijn in de muscarine M¬3¬ receptor, met het oog op de in doel 1 beschreven overwegingen. Voorts zal met het oog op deze 

vraagstelling gebruik gemaakt worden van longslices, die in kweek kunnen worden gebracht en blootgesteld kunnen worden aan luchtwegvernauwende 

prikkels. Wij hebben in eerdere studies aangetoond dat longslices geschikt zijn om de luchtwegvernauwing geïnduceerde remodelling te onderzoeken, 

zonder dat hiervoor tussenkomst nodig is van een ontstekingsreactie in vivo. 

 

Doel 3) 

 

Aangezien het goed mogelijk is dat zowel luchtwegonsteking als luchtwegvernauwing een mechanistische bijdrage levert aan het remodellingsproces, zal in 

doel 3 de interactie tussen de 3 ontstekingsremmende en 3 luchtwegverwijdende farmaca worden onderzocht. Dit steeds zal pas worden gedaan indien van 

tenminste één van deze klassen geneesmiddelen succesvolle resultaten zijn geboekt in doel 1 of doel 2. Het uitgangspunt bij dit deelproject is dat indien 

zowel luchtwegontsteking als luchtwegvernauwing een bijdrage leveren aan remodelling en daarmee aan luchtweghyperreactivtieit, er belangrijke klinische 

rationale ontstaat om combinatiepreparaten te gebruiken bij patiënten met astma waarin beide componenten vertegenwoordigd zijn. Gezien de huidige 

klinische ontwikkelingen, waarin combinatietherapie experimenteel steeds vaker wordt getoetst, is de translationele waarde hiervan groot. 

 

 

 
 3.4.2 Geef een overzicht op hoofdlijnen van de verschillende onderdelen van het project en de daarbij gebruikte type(n) dierproef of dierproeven. 

 Voor de verschillende deelprojecten zullen de volgende dierproeven worden gebruikt: 

 

Omdat het voor de gekozen vraagstellingen van belang is de effecten van de ontstekingsremmende farmaca, luchtwegverwijdende farmaca en combinaties 

hiervan op basale longfunctie te kennen (dwz in niet-allergische dieren) zullen de effecten van deze interventies op longfunctie eerst in naïeve dieren 

worden onderzocht (dierproef 1).  

 

De effecten van de genoemde ontstekingsremmende farmaca (doel 1), luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) en combinaties hiervan (doel 3) zullen in een 

caviamodel voor acuut en chronisch astma worden onderzocht (dierproef 3). Hierbij zal worden uitgelezen wat het effect is van de gekozen interventies op 

de ontwikkeling van de vroege en late astmatische reactie, luchtweghyperreactiviteit na deze reacties, luchtwegontsteking en luchtwegremodelling. De 

samenhang tussen de ontwikkeling van deze processen en de effecten van farmaca hierop zal in kaart worden gebracht. Tevens zullen uit deze dieren 

longslices worden geprepareerd om het ontstaan van luchtweghyperreactiviteit in de kleine luchtwegen te onderzoeken (dierproef 2) en om remodelling 

geinduceerd door luchtwegvernauwende prikkels in vitro te kunnen onderzoeken. 

 

De studies in het muizenmodel (dierproef 4) zullen zich primair richten op de mechanistische vragen waarbij het longweefsel post mortem zal worden 

onderzocht op de aanwezigheid van ontsteking, remodelling en markers van biomechanische signalling in de longen en luchtwegen. Tevens zullen uit deze 

dieren longslices worden geprepareerd om het ontstaan van luchtweghyperreactiviteit in de kleine luchtwegen te onderzoeken (dierproef 2). Studies zullen 

zowel worden uitgevoerd in wild-type dieren als in dieren die deficiënt zijn in de muscarine M3 receptor. 

 3.4.3 Beschrijf en benoem de logische samenhang van deze verschillende onderdelen en de eventuele fasering in de uitvoering. Vermeld eventuele mijlpalen 
en keuzemomenten. 
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De samenhang van de verschillende deelvragen is als volgt georganiseerd en in de volgende beslismomenten gefaseerd: 

 

A. Wat zijn de effecten van de gekozen interventies op luchtwegvernauwing in naïeve dieren (indien nog niet bekend). 

B. Wat zijn de effecten van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, 

luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het caviamodel, inclusief reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

C. Indien hier op basis van B. aanleiding toe bestaat, wat zijn de effecten van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) 

op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het muismodel (mechanismen), inclusief remodelling en 

reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

D. Indien hier op basis van C. aanleiding toe bestaat, wat zijn de effecten van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) 

op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in muizen die deficiënt zijn in de muscarine M3 receptor, inclusief 

remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

E. Indien hier op basis van B. aanleiding toe bestaat, wat zijn de effecten van combinaties van de ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende farmaca 

(doel 3) op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het caviamodel, inclusief remodelling en reactiviteit van 

de kleine luchtwegen (longslices). 

F. Indien hier op basis van C. aanleiding toe bestaat, wat zijn de effecten van combinaties van de ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende farmaca 

(doel 3) op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het muismodel, inclusief remodelling en reactiviteit van 

de kleine luchtwegen (longslices). 

G. Indien hier op basis van F. aanleiding toe bestaat, wat zijn de effecten van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) 

op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in muizen die deficiënt zijn in de muscarine M3 receptor, inclusief 

remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

 

Het algehele doel van het project, i.e. het bestuderen van de samenhang en causaliteit van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en 

luchtwegremodelling voor de ontwikkeling van luchtweghyperreactiviteit zal hiermee worden bereikt. Tevens zullen de studies inzichtelijk maken of, en zo 

ja, welke specifieke interventies geschikt zijn om de luchtwegvernauwing geïnduceerde luchtwegremodelling te onderdrukken. Deze vraagstelling kan enkel 

in dieren worden onderzocht, omdat verregaande experimentele handelingen noodzakelijk zijn alsmede inzicht in de pathologie en genexpressie in 

longweefsel, wat in mensen niet kan worden uitgevoerd binnen evidente ethische beperkingen. 
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 3.4.4 Benoem de typen dierproeven. Vul per type dierproef een bijlage Beschrijving dierproeven in.  

 Volgnummer Type dierproef  

              1 In vivo onderzoek naar luchtwegvernauwing in de cavia en de muis 

              2 Ex vivo onderzoek in de longslice in de cavia en de muis 

              3 Een caviamodel voor acuut en chronisch astma 

 5                       Een muismodel voor acuut en chronisch astma 

              6       

              7       

              8       

 9       

              10       
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             1 Algemene gegevens  

 
1.1 Vul uw deelnemernummer 

van de NVWA in. 

 

 

 

10500 

 
 

1.2 Vul de naam van de 
instelling of organisatie in. 

Rijksuniversiteit Groningen 

 
    1.3 Vul de titel van het project 

in.  
Luchtweghyperreactiviteit bij astma 

 

 
 
2 Categorie van het project 

 
2.1        In welke categorie valt 

het project. 
 
U kunt meerdere 

mogelijkheden kiezen. 

L

e

t

 

o

p

!

 

D

e

 Fundamenteel onderzoek 

  Translationeel of toegepast onderzoek 

  Wettelijk vereist onderzoek of routinematige productie 

  Onderzoek ter bescherming van het milieu in het belang van de gezondheid of het welzijn van mens of dier 

  Onderzoek gericht op het behoud van de diersoort 

  Hoger onderwijs of opleiding 

  Forensisch onderzoek 

  Instandhouding van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere dierproeven 

Format 
Projectvoorstel dierproeven 
 
 Dit format gebruikt u om uw projectvoorstel van de dierproeven 

te schrijven 

 Bij dit format hoort de bijlage Beschrijving dierproeven. Per 
type dierproef moet u deze bijlage toevoegen. 

 Meer informatie over het projectvoorstel vindt u op de website 
www.zbo-ccd.nl. 

 Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028). 

 

PironS
Tekstvak
2
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3 Algemene projectbeschrijving 

 
3.1 Achtergrond 

 Licht het project toe. Beschrijf de aanleiding, de achtergrond en de context. Besteed aandacht aan de bij vraag 2 aangekruiste categorieën. 
 

 Geef in geval van ‘wettelijk vereiste dierproeven’ aan welke wettelijke eisen (in relatie tot beoogd gebruik en markttoelating) van toepassing zijn. 
 Geef in geval van ‘routinematige productie’ aan welk(e) product(en) het betreft en voor welke toepassing(en). 

 Geef in geval van ‘hoger onderwijs of opleiding’ aan waarom in dit project, in relatie tot het opleidingsprogramma en eindtermen, is gekozen voor 
dierproeven. 

 Inleiding. 

Astma is een veel voorkomende aandoening, met een prevalentie van ongeveer 10-15% bij kinderen en 4-6% bij volwassenen in Europese landen. Het is de 

meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen en een van de belangrijkste oorzaken van ziekenhuisopnames onder kinderen. Kenmerkend voor astma 

zijn allergeen-geïnduceerde vroege en late reacties, luchtwegontsteking, structurele veranderingen in de luchtwegwand geassocieerd met een progressieve 

afname van de longfunctie en luchtweghyperreactiviteit (1). Luchtweghyperreactiviteit wordt gedefinieerd door een toegenomen reactie van de luchtwegen op 

verschillende farmacologische, chemische en fysische stimuli, waaronder histamine, methacholine, AMP, SO2, mist en koude lucht (2,3). 

Luchtweghyperreactiviteit is een risicofactor voor de ontwikkeling van astmatische symptomen bij kinderen en bij volwassenen, is geassocieerd met de ernst 

van de aandoeningen en met achteruitgang van de longfunctie, en bepaalt de behoefte aan therapie (2). 

 

Ondanks intensief onderzoek gedurende de afgelopen 30 jaar, zijn de mechanismen van luchtweghyperreactiviteit slechts gedeeltelijk opgehelderd. Er is dan 

ook grondig onderzoek nodig naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan de pathofysiologie van luchtweghyperreactiviteit op cellulair en moleculair 

niveau om hiermee potentiële doelwitten te identificeren die geschikt zijn om geneesmiddelen tegen te ontwikkelen. Door duidelijke ethische en 

experimentele beperkingen kunnen deze mechanismen niet alleen worden onderzocht bij mensen en zijn in vitro modelsystemen en diermodellen 

onontbeerlijk (3).  

 

Variabele en chronische luchtweghyperreactiviteit. 

Het is bekend dat er tenminste twee componenten van luchtweghyperreactiviteit bestaan, waarvan de mechanismen verschillend kunnen zijn. De eerste 

component is de basaal aanwezige en relatief persisterende luchtweghyperreactiviteit, die in de meeste patiënten met chronisch astma voorkomt. Bovendien 

bestaat er de variabele luchtweghyperreactiviteit, die kan worden geïnduceerd door episodische blootstelling aan omgevingsfactoren zoals allergenen of 

luchtweginfecties. Het variabele deel van de luchtweghyperreactiviteit weerspiegelt vermoedelijk de aanwezige luchtwegontsteking, terwijl de onderliggende 

basaal aanwezige, persisterende component waarschijnlijk het gevolg is van structurele veranderingen in de luchtwegwand, ook wel luchtwegremodelling 

genoemd (3). 

 

De relatie tussen de variabele hyperreactiviteit en ontsteking van de luchtwegen is al langer bekend. Talrijke studies tonen een directe associatie aan tussen 

allergeen-geïnduceerde acute veranderingen in luchtwegreactiviteit en Th2 gedreven eosinofiele luchtwegontsteking (zie (3) voor review). Veranderingen in 

de luchtwegen door zowel mucosale en adventitiële zwelling als gevolg van oedeem zouden theoretisch een rol kunnen spelen in allergeen-geïnduceerde 

hyperreactiviteit, door het versterken van de mate van luminale vernauwing voor een gegeven mate van luchtweg-gladde spiercontractie en ontkoppeling van 

het parenchym. Ook kan ontsteking bijdragen aan de overgevoeligheid van de luchtwegen door de epitheliale barrière te beschadigen, door sensibele 

zenuwuiteinden te stimuleren, en door de vrijzetting van mediatoren die direct en indirect de gevoeligheid van zenuwuiteinden en de luchtweg-gladde spier 
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bevorderen (3). 

 

Luchtwegremodelling wordt gekenmerkt door aanhoudende structurele veranderingen van de luchtwegwand, met inbegrip van epitheliale denudatie, 

gobletcelmetaplasie, subepitheliale fibrose, toegenomen luchtweg-gladde spiermassa, angiogenese en veranderingen in de extracellulaire matrix (4). Het 

wordt algemeen aangenomen dat luchtwegremodelling kan worden geïnduceerd door chronische of langdurige ontsteking van de luchtwegen (5). Het causale 

verband tussen deze factoren is echter nog onduidelijk. Zo blijken indices van luchtwegremodelling reeds duidelijk zichtbaar te zijn bij kinderen met astma, 

zonder duidelijke relatie met symptomen en luchtwegontsteking (6,7). Dit heeft geleid tot het concept dat ontsteking en luchtwegremodelling parallel 

optreden en niet noodzakelijk sequentiële gebeurtenissen hoeven te zijn. Dit concept past bij de hypothese dat astma gekarakteriseerd wordt door een 

intrinsiek onvermogen van epitheelcellen om schade aan de luchtwegwand adequaat te herstellen, zodat groeifactoren, mediatoren en cytokinen worden 

vrijgezet wat de aanhoudende luchtwegontsteking en –remodelling bevordert (4).  

 

 

Aanleiding voor het onderzoek. 

Dit onderzoek is erop gericht de relatie tussen luchtwegontsteking, luchtweghyperreactiviteit en luchtwegremodeling te onderzoeken. Anders dan de klassieke 

opvatting dat ontsteking enerzijds tot hyperreactiviteit en anderzijds tot remodelling leidt, testen wij de hypothese dat de luchtwegvernauwing die optreedt 

als gevolg van luchtweghyperreactiviteit de feitelijke onderliggende oorzaak is van de remodelling. Gebaseerd op recente bevindingen van onszelf en anderen 

(zie (5) voor review) verwachten wij dat de biomechanische effecten als gevolg van luchtwegvernauwing (zoals die optreden onder condities van 

luchtweghyperreactiviteit) kunnen leiden tot het vrijzetten van groeifactoren en cytokinen, en via specifieke intracellulaire signaalroutes, gentranscriptie 

leidend tot remodelling kunnen bevorderen. Bij dit laatste proces speelt o.a. Rho-kinase een belangrijke rol, dat in staat is om mechano-gevoelige 

transcriptiefactoren als YAP, TAZ, MRTF te fosforyleren en hiermee te activeren. Begrip van deze processen is essentieel met het oog op het ontwerpen van 

geschikte farmaca voor de behandeling van chronisch astma.  

 

Samengevat is de klassieke kijk op luchtweghyperreactiviteit dat het een variabele en persisterende component heeft. De variabele component reflecteert de 

op dat moment aanwezige ontsteking, terwijl de persisterende component remodelling reflecteert en het cumulatieve gevolg is van episoden van ontsteking.  

Luchtweghyperreactiviteit leidt tot episoden van luchtwegvernauwing. 

 

In onze hypothese is de variabele component het gevolg van luchtwegontsteking, leidend tot episoden van luchtwegvernauwing. Het gevolg hiervan is dat op 

de lange termijn, als direct gevolg van episoden van luchtwegvernauwing, luchtwegremodelling ontstaat. In deze hypothese speelt luchtwegontsteking dus 

een meer indirecte rol in het ontstaan van remodelling, al dient de interactie tussen ontsteking en luchtwegvernauwing in het ontstaan van remodelling ook te 

worden onderzocht. 

 

 

Referenties. 
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3.2 Doel  

 Beschrijf de algemene doelstelling en haalbaarheid van het project. 
 
 In het geval het project gericht is op één of meer onderzoeksdoelen: op welke vra(a)g(en) dient dit project antwoord(en) te verschaffen?  
 In geval het een ander dan een onderzoeksdoel betreft: in welke concrete behoefte voorziet dit project? 

 Gebaseerd op deze wetenschappelijke overwegingen en maatschappelijke behoefte stellen wij ons tot doel de relatie tussen luchtwegontsteking, 

luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling bij het ontstaan van luchtweghyperreactiviteit te onderzoeken. Focus zal hierbij enerzijds liggen op 

mechanistisch onderzoek en anderzijds op geneesmiddelonderzoek.  

 

Specifiek kent dit project de volgende doelen: 

 

1)  Wat is de rol van luchtwegontsteking bij het ontstaan van luchtweghyperreactiviteit en luchtwegremodelling? Hoe verhouden deze processen zich 

mechanistisch tot elkaar? 

2)  Speelt luchtwegvernauwing een centrale rol in deze pathofysiologische processen? M.a.w. wat zijn de effecten van bronchusverwijdende geneesmiddelen 

op het ontstaan van luchtwegontsteking, luchtweghyperreactiviteit en luchtwegremodelling?  

3) Zijn er specifieke mechanistische interacties tussen luchtwegontsteking en -vernauwing? M.a.w. wat zijn de interactieve effecten van 

ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende geneesmiddelen op het ontstaan van luchtwegontsteking, luchtweghyperreactiviteit en luchtwegremodelling? 

 

Haalbaarheid: 

Farmacologisch onderzoek naar luchtweghyperreactiviteit bij astma vertegenwoordigt een langlopende (>30 jaar) onderzoekslijn aan onze basiseenheid. De 

gebruikte methoden en diermodellen zijn goed geïmplementeerd, wat experimentele haalbaarheid garandeert. Uit voorgaand onderzoek weten we dat 

bepaalde ontstekingsremmende en bronchusverwijdende farmaca (corticosteroïden, anticholinergica) remodelling kunnen remmen. Alhoewel dit het principe 

dat luchtwegontsteking en luchtwegvernauwing een rol spelen bij remodelling ondersteunt, en daarmee de haalbaarheid van de onderzoeksvraag, is de relatie 

tussen luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en remodelling nog niet op deze wijze farmacologisch onderzocht. Gebaseerd op genoemde resultaten uit het 

verleden en onze ervaring achten wij de kans zeer groot dat de onderzoeksvraag zal worden beantwoord. 

 
3.3 Belang  

 Beschrijf het wetenschappelijk en/of maatschappelijk belang van de hierboven beschreven doelstelling(en). 

 Wetenschappelijk belang: 

Ondanks meer dan 30 jaar aan wetenschappelijk onderzoek is de basis van luchtweghyperreactiviteit bij astma nog maar gedeeltelijk opgehelderd en zijn 

zelfs fundamentele vragen over de relatie tussen luchtwegvernauwing, luchtwegontsteking en luchtwegremodelling nog zeer actueel. Het enorme gebrek aan 
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kennis omtrent de onderliggende mechanismen bepaalt dat er nog geen geneesmiddelen bestaan die deze processen adequaat kunnen onderdrukken. Zo 

worden vandaag de dag, net als 30 jaar geleden, nog steeds primair beta-agonisten, corticosteroïden en anticholinergica ingezet voor de behandeling van 

luchtweghyperreactiviteit bij astma, al zijn de specifieke agonisten en antagonisten waarmee dit wordt bereikt wel veranderd. Ondanks hun duidelijke rol in 

het onderdrukken van symptomen van mensen met mild astma, zijn met name de patiënten met ernstig astma niet voldoende geholpen met deze 

geneesmiddelen, zodat nieuw onderzoek nodig is gericht op de factoren, receptoren en signaalmoleculen die luchtweghyperreactiviteit veroorzaken, met 

inbegrip van luchtwegvernauwing, -ontsteking en –remodelling. Tevens is geneesmiddelonderzoek nodig om het belang van deze mechanismen te valideren 

en de geschiktheid van farmaca gericht tegen deze mechanismen te onderzoeken.  

 

Maatschappelijk belang: 

Astma is een chronische ziekte, waarvan het voorkomen en de ernst in de afgelopen decennia sterk zijn toegenomen, met name onder jonge kinderen. Dit 

onderzoeksproject is erop gericht nieuwe inzichten te verkrijgen in de mechanismen van luchtweghyperreactiviteit bij astma met als doel nieuwe doelwitten 

voor geneesmiddelen te identificeren. Het maatschappelijk belang van het onderzoek is dan ook primair gelegen in het voorzien van een nadrukkelijke 

behoefte aan betere geneesmiddelen. 

 

In onze optiek zijn het wetenschappelijk en maatschappelijk belang groot genoeg om dierexperimenteel onderzoek te rechtvaardigen. 

 
3.4 Onderzoeksstrategie 

 3.4.1 Geef een overzicht van de algemene opzet van het project (strategie). 

 De in vivo studies zullen als volgt worden opgezet. 

 

Doel 1) 

 

In dit deelproject zullen de effecten van 3 ontstekingsremmende farmaca  op de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling worden onderzocht. Van zowel corticosteroïden, PDE remmers als arginasremmers is de 

ontstekingsremmende werking beschreven in vitro, in diermodellen en (voor corticosteroïden en PDE remmers) in patiënten, wat de keuze voor deze 

klassen geneesmiddelen onderbouwt. Dit zal geschieden door de effecten van deze farmaca te evalueren in een caviamodel voor acuut astma, waarin niet 

alleen de ontwikkeling van luchtwegontsteking, maar ook van de vroege en late astmatische reactie, luchtweghyperreactiviteit  en remodelling in de tijd 

kunnen worden gevolgd. Tevens zullen de effecten van ontstekingsremmende interventies op luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en 

luchtwegremodelling worden onderzocht in een muismodel voor astma. Waar het caviamodel een goede basis biedt om de fysiologische processen in kaart 

te brengen (de astmatische respons is in de cavia zeer gelijkend zijn op de mens), biedt het muismodel als voordeel dat ook mechanistisch onderzoek naar 

specifieke signaalprocessen kan worden onderzocht. Hiertoe zal tevens geëvalueerd worden in hoeverre, en op welk moment, biomechanische processen 

geactiveerd zijn door de allergeenblootstelling (aanwezigheid groeifactoren, activatie van mechano-gevoelige transcriptiefactoren, genexpressie) en wat 

hierop de invloed is van ontstekingsremmende interventies. Voor het onderzoek in muizen zullen deze experimenten worden uitgevoerd in wild-type dieren 

en in dieren die deficiënt zijn in de muscarine M¬3¬ receptor. Laatstgenoemde receptor is cruciaal bij luchtwegvernauwing en onze eerdere studies geven 

aan dat terwijl remodelling wel wordt onderdrukt in deze dieren, luchtwegontsteking nog steeds aanwezig is. Dit maakt het model bij uitstek geschikt om 

deze vraagstelling te beantwoorden. 

 

Doel 2) 
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In dit deelproject zal met name de rol van luchtwegvernauwing worden onderzocht. Dit zal geschieden door de effecten van 2 klassieke (anticholinergica, β-

agonisten) en 1 vernieuwende ( ) luchtwegverwijders te evalueren op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en 

luchtwegremodelling in het caviamodel en het muismodel met een vergelijkbare opzet als in doel 1. De strategie om voor te kiezen is 

gebaseerd op de overweging dat biomechanische regulatie van remodelling juist door dit kinase wordt gemedieerd, terwijl van klassieke luchtwegverwijders 

de translationele relevantie voor de patiënt evident is. Voor het onderzoek in muizen zullen deze experimenten worden uitgevoerd in wild-type dieren en in 

dieren die deficiënt zijn in de muscarine M¬3¬ receptor, met het oog op de in doel 1 beschreven overwegingen. Voorts zal met het oog op deze 

vraagstelling gebruik gemaakt worden van longslices, die in kweek kunnen worden gebracht en blootgesteld kunnen worden aan luchtwegvernauwende 

prikkels. Wij hebben in eerdere studies aangetoond dat longslices geschikt zijn om de luchtwegvernauwing geïnduceerde remodelling te onderzoeken, 

zonder dat hiervoor tussenkomst nodig is van een ontstekingsreactie in vivo. 

 

Doel 3) 

 

Aangezien het goed mogelijk is dat zowel luchtwegonsteking als luchtwegvernauwing een mechanistische bijdrage levert aan het remodellingsproces, zal in 

doel 3 de interactie tussen de 3 ontstekingsremmende en 3 luchtwegverwijdende farmaca worden onderzocht. Dit steeds zal pas worden gedaan indien van 

tenminste één van deze klassen geneesmiddelen succesvolle resultaten zijn geboekt in doel 1 of doel 2. Het uitgangspunt bij dit deelproject is dat indien 

zowel luchtwegontsteking als luchtwegvernauwing een bijdrage leveren aan remodelling en daarmee aan luchtweghyperreactivtieit, er belangrijke klinische 

rationale ontstaat om combinatiepreparaten te gebruiken bij patiënten met astma waarin beide componenten vertegenwoordigd zijn. Gezien de huidige 

klinische ontwikkelingen, waarin combinatietherapie experimenteel steeds vaker wordt getoetst, is de translationele waarde hiervan groot. 

 

 

 
 3.4.2 Geef een overzicht op hoofdlijnen van de verschillende onderdelen van het project en de daarbij gebruikte type(n) dierproef of dierproeven. 

 Voor de verschillende deelprojecten zullen de volgende dierproeven worden gebruikt: 

 

Omdat het voor de gekozen vraagstellingen van belang is de effecten van de ontstekingsremmende farmaca, luchtwegverwijdende farmaca en combinaties 

hiervan op basale longfunctie te kennen (dwz in niet-allergische dieren) zullen de effecten van deze interventies op longfunctie eerst in naïeve dieren 

worden onderzocht (dierproef 1).  

 

De effecten van de genoemde ontstekingsremmende farmaca (doel 1), luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) en combinaties hiervan (doel 3) zullen in een 

caviamodel voor acuut en chronisch astma worden onderzocht (dierproef 3). Hierbij zal worden uitgelezen wat het effect is van de gekozen interventies op 

de ontwikkeling van de vroege en late astmatische reactie, luchtweghyperreactiviteit na deze reacties, luchtwegontsteking en luchtwegremodelling. De 

samenhang tussen de ontwikkeling van deze processen en de effecten van farmaca hierop zal in kaart worden gebracht. Tevens zullen uit deze dieren 

longslices worden geprepareerd om het ontstaan van luchtweghyperreactiviteit in de kleine luchtwegen te onderzoeken (dierproef 2) en om remodelling 

geinduceerd door luchtwegvernauwende prikkels in vitro te kunnen onderzoeken. De cavia is niet geschikt om mechanismen op moleculair niveau te 

bestuderen in verband met het beperkt beschikbaar zijn of zelfs afwezig zijn van moleculaire tools en transgenen 

 

De studies in het muizenmodel (dierproef 4) zullen zich primair richten op de mechanistische vragen waarbij het longweefsel post mortem zal worden 

onderzocht op de aanwezigheid van ontsteking, remodelling en markers van biomechanische signalling in de longen en luchtwegen. Tevens zullen uit deze 

dieren longslices worden geprepareerd om het ontstaan van luchtweghyperreactiviteit in de kleine luchtwegen te onderzoeken (dierproef 2). Studies zullen 
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zowel worden uitgevoerd in wild-type dieren als in dieren die deficiënt zijn in de muscarine M3 receptor. 

 3.4.3 Beschrijf en benoem de logische samenhang van deze verschillende onderdelen en de eventuele fasering in de uitvoering. Vermeld eventuele mijlpalen 
en keuzemomenten. 

 De samenhang van de verschillende deelvragen is als volgt georganiseerd en in de volgende beslismomenten gefaseerd: 

 

A. Wat zijn de effecten van de gekozen interventies op luchtwegvernauwing in naïeve dieren (indien nog niet bekend). 

B. Wat zijn de effecten van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, 

luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het caviamodel, inclusief reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

C. Indien in B effecten van deze interventies op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling worden gemeten, wat 

zijn de mechanismen die ten grondslag liggen aan de effecten van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) op de 

ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het muismodel, inclusief remodelling en reactiviteit van de kleine 

luchtwegen (longslices). 

D. Indien in C remming van mechanisch gestuurde genexpressie en signalering wordt gevonden en hieraan gekoppelde effecten op luchtwegontsteking en 

luchtwegremodelling , wat zijn de effecten van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) op de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in muizen die deficiënt zijn in de muscarine M3 receptor, inclusief remodelling en 

reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

E. Indien in B effecten van deze interventies op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling worden gemeten, wat 

zijn de effecten van combinaties van de ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende farmaca (doel 3) op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, 

luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het caviamodel, inclusief remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

F. Indien in C remming van mechanisch gestuurde genexpressie en signalering wordt gevonden en hieraan gekoppelde effecten op luchtwegontsteking en 

luchtwegremodelling, wat zijn de effecten van combinaties van de ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende farmaca (doel 3) op de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het muismodel, inclusief remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen 

(longslices). 

G. Indien in F remming van mechanisch gestuurde genexpressie en signalering wordt gevonden en hieraan gekoppelde effecten op luchtwegontsteking en 

luchtwegremodelling, wat zijn de effecten van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) op de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in muizen die deficiënt zijn in de muscarine M3 receptor, inclusief remodelling en 

reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

 

Het algehele doel van het project, i.e. het bestuderen van de samenhang en causaliteit van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en 

luchtwegremodelling voor de ontwikkeling van luchtweghyperreactiviteit zal hiermee worden bereikt. Tevens zullen de studies inzichtelijk maken of, en zo 

ja, welke specifieke interventies geschikt zijn om de luchtwegvernauwing geïnduceerde luchtwegremodelling te onderdrukken. Deze vraagstelling kan enkel 

in dieren worden onderzocht, omdat verregaande experimentele handelingen noodzakelijk zijn alsmede inzicht in de pathologie en genexpressie in 

longweefsel, wat in mensen niet kan worden uitgevoerd binnen evidente ethische beperkingen. 
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 3.4.4 Benoem de typen dierproeven. Vul per type dierproef een bijlage Beschrijving dierproeven in.  

 Volgnummer Type dierproef  

              1 In vivo onderzoek naar luchtwegvernauwing in de cavia en de muis 

              2 Ex vivo onderzoek in de longslice in de cavia en de muis 

              3 Een caviamodel voor acuut en chronisch astma 

 5                       Een muismodel voor chronisch astma 

              6       

              7       

              8       

 9       

              10       

   

  



 
 

 Pagina 1 van 7 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1 Algemene gegevens 

 
1.1 Vul uw deelnemernummer 

van de NVWA in. 

 

 

 

10500 

  1.2 Vul de naam van de 

instelling of organisatie in. 
Rijksuniversiteit Groningen 

    1.3 Vul het volgnummer en het 
type dierproef in.  
 
Gebruik de volgnummers 
van vraag 3.4.4 van het 
format Projectvoorstel. 

Volgnummer  Type dierproef 

  1  In vivo onderzoek naar luchtwegreactiviteit in de cavia en de muis 

  

2 Beschrijving dierproeven 

 
A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters 

  Beschrijf de keuze van de experimentele aanpak en de primaire uitkomstparameters. 

 Doel van de proef:  

Het evalueren van de gebruikte farmaca (ontstekingsremmers, luchtwegverwijders en de combinaties) op longfunctie. 

Primaire uitleesparameter: 

luchtwegreactiviteit (=longfunctie).  

Relatie van de proef tot de experimentele doelen: 

Ten behoeve van zowel doel 1, 2 als 3 zullen de effecten van de verschillende ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende interventies op 

Bijlage 
Beschrijving dierproeven 
 
 Deze bijlage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven. 
 Per type dierproef moet u deze bijlage invullen en toevoegen. 

 Meer informatie vindt u op de website www.zbo-ccd.nl. 
 Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028). 
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luchtwegreactiviteit moeten worden geëvalueerd. Dit is essentieel om de relatie tussen luchtwegvernauwing enerzijds en onsteking en remodelling anderzijds 

in doel 1, 2 en 3 te bestuderen. 

 

Muis: 

Voor het bepalen van de longfunctie in de muis zijn twee methoden voorhanden: het Buxco systeem en het Flexivent systeem.  

 

Met het Buxco systeem kan met behulp van plethysmografie het ademhalingspatroon in muizen in het vrijbewegende dier worden vastgesteld. Dit 

ademhalingspatroon correleert goed met luchtwegweerstand, als is het geen directe bepaling van de luchtwegweerstand.  

 

Met het Flexiventsysteem kan de luchtwegweerstand direct worden uitgelezen. Alhoewel deze methode nauwkeuriger is, is de methode ook terminaal.  

 

Cavia: 

De longfunctie in de cavia wordt uitgelezen met gebruik van een drukcanule in het vrijbewegende wakkere dier. 

 

 Beschrijf de beoogde behandeling van de dieren (inclusief de aard, de frequentie en de duur van de behandelingen waaraan de dieren worden blootgesteld) 

en onderbouw de gekozen aanpak. 

 Muis: 

Buxco systeem: Muizen zullen in plethysmografiekamers worden geplaatst en blootgesteld worden aan vernevelde oplossingen van methacholine of andere 

farmaca. Methacholine zal bronchoconstrictie induceren, wat benauwdheid veroorzaakt, waarbij de invloed van de gekozen farmaca op deze door 

methacholine geïnduceerde benauwdheid zal worden uitgelezen. De Buxco methode gebruikt het ademhalingspatroon van de dieren om benauwdheid te 

kwantificeren. Deze methode zal licht ongerief induceren. Na afloop van het experiment worden de dieren teruggeplaatst. Aangezien het experiment kan 

worden uitgevoerd in het levende, wakkere dier, kunnen de dieren worden hergebruikt. Hierbij zal tussen twee longfunctiemetingen steeds tenminste een 

periode van één week in acht worden genomen om de aanwezige farmaca uit te wassen. Dieren zullen nooit vaker dan 5 maal worden hergebruikt voor 

longfunctiemetingen. Deze experimenten kunnen worden uitgevoerd in het naïeve dier, maar ook in dieren die voorafgaand aan de meting blootgesteld zijn 

aan allergenen zoals beschreven in dierproef 4. 

 

Flexivent systeem: Dieren worden onder anesthesie aan het Flexiventsysteem verbonden, waarna farmaca intraveneus of via verneveling kunnen worden 

toegediend aan de muizen. Mechanische eigenschappen van de longen, waaronder de luchtwegweerstand, worden uitgelezen in het dier onder invloed van 

methacholine of andere farmaca. Na afloop van het experiment worden de dieren getermineerd. Deze experimenten kunnen worden uitgevoerd in het naïeve 

dier, maar ook in dieren die voorafgaand aan de meting blootgesteld zijn aan allergenen zoals beschreven in dierproef 4. 

 

Cavia:  

Er wordt onder algehele narcose een intrapleurale drukcanule operatief aangebracht voor on-line meting van de luchtwegfunctie in vrijbewegende dieren. De 

meting van de luchtwegreactiviteit wordt uitgevoerd in het vrijbewegende wakkere dier m.b.v. histamine PC100 bepalingen (verneveling van oplopende 

concentraties oplossing van een bronchoconstrictor (bijv. histamine, methacholine) totdat een verdubbeling van de pleurale druk waargenomen wordt). Voor 

het bepalen van een PC100 ratio vóór en na behandeling wordt behandeld met vernevelde, intranasale of i.v. toegediende oplossingen van farmaca.  

 Geef aan welke overwegingen en statistische methoden worden gebruikt om het aantal benodigde dieren tot een minimum te beperken. 

 



  

 
Pagina 3 van 7 

 

Gegevens met betrekking tot de gemiddelden en varianties van de verschillende uitleesparameters zijn bekend uit voorgaande studies. Op basis van deze 

gegevens kan een groepsgrootte worden berekend, waarbij het significantieniveau alpha steeds op 0.05 zal worden gesteld en gebruik zal worden gemaakt 

van een Student's t-test, een Mann-Whitney U test of een one-way ANOVA, afhankelijk van de experimentele proefopzet, om deze groepsgrootte te bepalen. 

Het minimaal te detecteren verschil tussen de gemiddelden van de behandelde en onbehandelde groep zal afhankelijk zijn van de gekozen interventie en op 

basis van het aanwezige vooronderzoek zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat.  

 B. De dieren 

 Benoem de diersoorten, herkomst, geschatte aantallen en levenstadia. Onderbouw deze keuzes. 

  

Muis: 

Voor deze studies zullen muizen worden gebruikt (mus musculus). Muizen zijn goed gekarakteriseerd voor de verschillende uitleesparameters in deze 

dierproef en in de muizenmodellen die beschreven zijn in dierproef 4. Muizen worden gekenmerkt door een goede inductie van allergeen geïnduceerde 

luchtwegreactiviteit, -ontsteking en -remodelling. Verder heeft de muis als voordeel het beschikbaar zijn van transgene dieren, waaronder de muscarine M3 

receptor KO muis die nodig is voor de experimenten in dierproef 4. 

 

Herkomst van de muizen is aankoop bij  of via eigen fok. Voor alle proeven zullen muizen worden gebruikt, variërend in 

levensstadium van 6 weken tot 6 maanden oud.  

 

Cavia: 

Voor de studies zullen cavia's (cavia porcellus) worden gebruikt. Van de cavia zijn basale gegevens met betrekking tot luchtwegreactiviteit, -ontsteking en -

remodelling gekarakteriseerd en de cavia staat bekend om hun geschiktheid in het nabootsen van de vroege en late astmatische reactie en hieraan 

geassocieerde luchtweghyperreactiviteit. Cavia's vertonen bovendien een grote overeenkomst met de mens in de mediatoren die bij de pathofysiologie 

betrokken zijn en in luchtwegstructuur.  

 

Herkomst van de cavia's is aankoop bij . Voor alle proeven zullen cavia's worden gebruikt, variërend in levensstadium van 6 weken tot 

6 maanden oud.  

 

Aantallen: 

Gebaseerd op de overweging dat in totaal 3 ontstekingsremmende interventies (doel 1), 3 luchtwegvernauwende interventies (doel 2), en 3 combinaties van 

ontstekingsremmende en luchtwegvernauwende interventies (doel 3) worden getest in zowel cavia als muis, én gebaseerd op een gemiddelde geschatte 

groepsgrootte van 8 dieren per interventie, zijn voor deze dierproef 9(type interventies)*8 = 72 muizen en 72 cavia’s nodig.  
 
C. Hergebruik 

 Is er hergebruik van dieren? 

  Nee, ga door met vraag D. 

               Ja >  Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

              Voor de experimenten waarbij longfunctiemetingen worden uitgevoerd in muizen met behulp van het Buxco systeem kunnen dieren herhaaldelijk worden 
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gebruikt, zoals onder A in meer detail onderbouwd. Hergebruik van dieren voor de overige experimenten is niet mogelijk, omdat deze experimenten 

terminaal zijn. Aangezien het ongerief geassocieerd met de longfunctiemetingen met het Buxcosysteem licht is, is hergebruik van de dieren in onze optiek 

gerechtvaardigd.  

              Is er in het voorgaande of in het geplande gebruik sprake van (of een risico van) ernstig ongerief? 

  Nee  

               Ja > Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

                    

 D. Vervanging, vermindering en verfijning 

  Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning zijn meegewogen bij het bepalen van de experimentele strategie, de 
keuze van de dieren en de opzet van de dierproef en welk keuzes daarbij zijn gemaakt. 

 Vervanging: 

Waar mogelijk zullen vraagstellingen met behulp van slachtafval (rundertracheapreparaten) of met behulp van humaan luchtwegmateriaal (restmateriaal na 

transplantaties) worden onderzocht. Voor specifieke vraagstellingen, inclusief vraagstellingen die het gebruik van transgene dieren vragen, vraagstellingen 

die afhankelijk zijn van vervolgonderzoek met in vivo longfunctiemetingen en vraagstellingen waarbij vervolgonderzoek in diermodellen voor astma (doel 3, 

doel 4) noodzakelijk is, is dit onderzoek in muizen en/of cavia's echter noodzakelijk.  

 

Vermindering: 

Bovengenoemde argumentaties zorgen ook voor vermindering van het aantal noodzakelijke dieren. Tevens zal, op basis van bekende gegevens en gegevens 

uit in vitro studies, een nauwkeurige inschatting van de groepsgrootte kunnen worden bepaald, wat het aantal dieren beperkt. Tenslotte hebben de in vivo 

(Buxco) studies als voordeel dat meerdere gegevens m.b.t. luchtwegreactiviteit uit hetzelfde dier kunnen worden verkregen, wat het aantal benodigde dieren 

vermindert. 

Verfijning: 

De longfunctiemetingen in het Buxcosysteem en in de geinstrumenteerde cavia zijn weinig belastend omdat de longfunctie in het wakkere, vrijbewegende 

dier kan worden bepaald en de experimentele procedure 30-60 minuten bedraagt. De longfunctiemetingen in het Flexiventsysteem zijn meer ingrijpend, maar 

worden uitgevoerd onder algehele anesthesie zodat er geen sprake is van pijn, lijden of angst. 

 Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lijden of angst bij de dieren en de kans op nadelige milieueffecten tot een minimum te 

beperken. 

 De longfunctiemetingen in het Buxcosysteem en in de geinstrumenteerde cavia zijn weinig belastend omdat de longfunctie in het wakkere, vrijbewegende 

dier kan worden bepaald en de experimentele procedure 30-60 minuten bedraagt. De longfunctiemetingen in het Flexiventsysteem zijn meer ingrijpend, maar 

worden uitgevoerd onder algehele anesthesie zodat er geen sprake is van pijn, lijden of angst. 

 

Het plaatsen van de intrapleurale ballon t.b.v. de longfunctiemetingen in de cavia gebeurt onder algehele anesthesie. Geinstrumenteerde dieren zullen 

postoperatief worden behandeld met pijnbestrijding. De cavia's zullen worden gewend aan de challenge kooien in de weken voordat de vernevelingen starten 

om ze te laten wennen aan de omgeving en het geluid dat de vernevelaars produceren.  
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De kans op nadelige milieueffecten is uitermate gering gezien de proefopzet. Het gebruik van transgene dieren zal worden beperkt door waar mogelijk te 

werken met farmaca of antlichamen als interventies. In gevallen waarin de selctiviteit van deze interventies ontoereikend is voor de vraagstelling is de stap 

naar transgene dieren noodzakelijk. 

 
Herhaling en duplicering 

 E. Herhaling 

 Geef aan hoe is nagegaan of deze dierproeven niet al eerder zijn uitgevoerd. Indien van toepassing geef aan waarom duplicatie noodzakelijk is. 

 • Doordat de focus van onze groep ligt op longziekten, zijn we goed op de hoogte van de literatuur. Ook door het regelmatig bezoeken van congressen 

weten we wat er speelt in het veld. Daarnaast hebben we veel samenwerkingen binnen ons veld, en zijn we dus goed op de hoogte van het onderzoek van 

onze collega's in andere groepen. 

 

Interventies waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zullen slechts gebruikt worden als controle. Het past niet binnen het doel van de proef 

om interventies te selecteren waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zonder dat hier een vernieuwende invalshoek aanwezig is. Dit zal voor 

elk experiment gecontroleerd worden met PubMed als alomvattende bron van de biomedische literatuur.  

 
Huisvesting en verzorging 

 F. Huisvesting en verzorging 

 Worden de dieren anders dan volgens de eisen in bijlage III van de richtlijn 2010/63/EU gehuisvest en/of verzorgd?  

  Nee  

               Ja >  Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wijze de dieren worden gehuisvest en verzorgd en motiveer 

de keuze om af te wijken van de eisen in bovengenoemde bijlage III. 

                    

 G. Plaats waar de dieren worden gehuisvest 

•  Worden de dierproeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inrichting die niet onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een 
instellingsvergunninghouder Wod valt? 

  Nee > Ga verder met vraag H. 

               Ja > Geef aan wat voor bedrijf of instelling dit betreft. 

                    

 Waarom is hiervoor gekozen en hoe wordt een adequate huisvesting, verzorging en behandeling van de dieren gewaarborgd? 

       

 
Ongeriefinschatting/humane eindpunten 

 H. Pijn en pijnbestrijding 
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 Valt te voorzien dat er pijn kan optreden bij de dieren? 

  Nee > Ga verder met vraag I. 

               Ja > Worden in dat geval verdoving, pijnstilling en/of andere pijnverlichtingsmethoden toegepast? 

                               Nee > Motiveer dan waarom geen pijnverlichtingsmethoden worden toegepast.   

                                      

                    Ja 

 I. Overige aantasting van het welzijn en maatregelen 

 Welke eventuele andere vormen van welzijnsaantasting worden voorzien? 

 Geen 

 Geef aan wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. 
 
N.v.t. 
 
Beschrijf welke maatregelen worden genomen om deze schadelijke effecten te voorkomen of waar mogelijk te minimaliseren. 
 N.v.t. 

 J. Humane eindpunten 

•  
Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van humane eindpunten geïndiceerd is om verder lijden van de 

dieren te voorkomen? 

  Nee > Ga verder met vraag K. 

               Ja > Geef aan welke criteria hierbij worden gehanteerd. 

                    

 Welk percentage van de dieren loopt kans deze criteria te halen? 

       

 K. Classificatie van ongerief 

 Geef aan hoe in het licht van alle hierboven beschreven negatieve effecten het cumulatief ongerief wordt geclassificeerd in termen van 

‘terminaal’, ‘licht’, ‘matig’ of  ‘ernstig’ ongerief. 
 Buxcosysteem en Flexivent systeem: licht.  
Geinstrumenteerde cavia: matig. Het operatief aanbrengen van de intrapleurale canule veroorzaakt matig ongerief.  

 
Einde experiment 

 L. Wijze van doden 

 Worden de dieren als onderdeel van het experiment of na afloop van het experiment gedood? 
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 Nee > Ga verder met de ondertekening. 

               Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essentieel is voor deze proef. 

 Voor de in vivo experimenten met het Buxco systeem worden de dieren na maximaal 5 maal te zijn gebruikt gedood aangezien de proef op dat moment 
beëindigd is en de dieren door de herhaalde blootstelling aan farmaca en andere interventies niet geschikt zijn voor verder hergebruik. 
Voor de in vivo experimenten met het Flexiventsysteem worden de dieren als onderdeel van de proef geopereerd die vanuit het oogpunt van het welzijn van 
het dier niet verenigbaar is met het opnieuw wakker maken van het dier.  

Wordt er een methode(n) van doden uit bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU toegepast? 

                               Nee > Beschrijf de euthanasiemethode en onderbouw de keuze hiervoor. 

                                      

                    Ja  

  



 
 

 Pagina 1 van 7 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1 Algemene gegevens 

 
1.1 Vul uw deelnemernummer 

van de NVWA in. 

 

 

 

10500 

  1.2 Vul de naam van de 

instelling of organisatie in. 
Rijksuniversiteit Groningen 

    1.3 Vul het volgnummer en het 
type dierproef in.  
 
Gebruik de volgnummers 
van vraag 3.4.4 van het 
format Projectvoorstel. 

Volgnummer  Type dierproef 

  1  In vivo onderzoek naar luchtwegreactiviteit in de cavia en de muis 

  

2 Beschrijving dierproeven 

 
A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters 

  Beschrijf de keuze van de experimentele aanpak en de primaire uitkomstparameters. 

 Doel van de proef:  

Het evalueren van de gebruikte farmaca (ontstekingsremmers, luchtwegverwijders en de combinaties) op longfunctie. 

Primaire uitleesparameter: 

luchtwegreactiviteit (=longfunctie).  

Relatie van de proef tot de experimentele doelen: 

Ten behoeve van zowel doel 1, 2 als 3 zullen de effecten van de verschillende ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende interventies op 

Bijlage 
Beschrijving dierproeven 
 
 Deze bijlage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven. 
 Per type dierproef moet u deze bijlage invullen en toevoegen. 
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luchtwegreactiviteit moeten worden geëvalueerd. Dit is essentieel om de relatie tussen luchtwegvernauwing enerzijds en onsteking en remodelling anderzijds 

in doel 1, 2 en 3 te bestuderen. 

 

Muis: 

Voor het bepalen van de longfunctie in de muis zijn twee methoden voorhanden: het Buxco systeem en het Flexivent systeem.  

 

Met het Buxco systeem kan met behulp van plethysmografie het ademhalingspatroon in muizen in het vrijbewegende dier worden vastgesteld. Dit 

ademhalingspatroon correleert goed met luchtwegweerstand, als is het geen directe bepaling van de luchtwegweerstand.  

 

Met het Flexiventsysteem kan de luchtwegweerstand direct worden uitgelezen. Alhoewel deze methode nauwkeuriger is, is de methode ook terminaal.  

 

Cavia: 

De longfunctie in de cavia wordt uitgelezen met gebruik van een drukcanule in het vrijbewegende wakkere dier. 

 

 Beschrijf de beoogde behandeling van de dieren (inclusief de aard, de frequentie en de duur van de behandelingen waaraan de dieren worden blootgesteld) 

en onderbouw de gekozen aanpak. 

 Muis: 

Buxco systeem: Muizen zullen in plethysmografiekamers worden geplaatst en blootgesteld worden aan vernevelde oplossingen van methacholine of andere 

farmaca. Methacholine zal bronchoconstrictie induceren, wat benauwdheid veroorzaakt, waarbij de invloed van de gekozen farmaca op deze door 

methacholine geïnduceerde benauwdheid zal worden uitgelezen. De Buxco methode gebruikt het ademhalingspatroon van de dieren om benauwdheid te 

kwantificeren. Deze methode zal licht ongerief induceren. Na afloop van het experiment worden de dieren teruggeplaatst. Aangezien het experiment kan 

worden uitgevoerd in het levende, wakkere dier, kunnen de dieren worden hergebruikt. Hierbij zal tussen twee longfunctiemetingen steeds tenminste een 

periode van één week in acht worden genomen om de aanwezige farmaca uit te wassen. Dieren zullen nooit vaker dan 5 maal worden hergebruikt voor 

longfunctiemetingen.  

 

Flexivent systeem: Dieren worden onder anesthesie aan het Flexiventsysteem verbonden, waarna farmaca intraveneus of via verneveling kunnen worden 

toegediend aan de muizen. Mechanische eigenschappen van de longen, waaronder de luchtwegweerstand, worden uitgelezen in het dier onder invloed van 

methacholine of andere farmaca. Na afloop van het experiment worden de dieren getermineerd.  

 

Cavia:  

Er wordt onder algehele narcose een intrapleurale drukcanule operatief aangebracht voor on-line meting van de luchtwegfunctie in vrijbewegende dieren. De 

meting van de luchtwegreactiviteit wordt uitgevoerd in het vrijbewegende wakkere dier m.b.v. histamine PC100 bepalingen (verneveling van oplopende 

concentraties oplossing van een bronchoconstrictor (bijv. histamine, methacholine) totdat een verdubbeling van de pleurale druk waargenomen wordt). Voor 

het bepalen van een PC100 ratio vóór en na behandeling wordt behandeld met vernevelde, intranasale of i.v. toegediende oplossingen van farmaca.  

 Geef aan welke overwegingen en statistische methoden worden gebruikt om het aantal benodigde dieren tot een minimum te beperken. 

 Gegevens met betrekking tot de gemiddelden en varianties van de verschillende uitleesparameters zijn bekend uit voorgaande studies. Op basis van deze 

gegevens kan een groepsgrootte worden berekend, waarbij het significantieniveau alpha steeds op 0.05 zal worden gesteld en gebruik zal worden gemaakt 
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van een Student's t-test, een Mann-Whitney U test of een one-way ANOVA, afhankelijk van de experimentele proefopzet, om deze groepsgrootte te bepalen. 

Het minimaal te detecteren verschil tussen de gemiddelden van de behandelde en onbehandelde groep zal afhankelijk zijn van de gekozen interventie en op 

basis van het aanwezige vooronderzoek zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat.  

 B. De dieren 

 Benoem de diersoorten, herkomst, geschatte aantallen en levenstadia. Onderbouw deze keuzes. 

  

Muis: 

Voor deze studies zullen muizen worden gebruikt (mus musculus). Muizen zijn goed gekarakteriseerd voor de verschillende uitleesparameters in deze 

dierproef en in de muizenmodellen die beschreven zijn in dierproef 4. Muizen worden gekenmerkt door een goede inductie van allergeen geïnduceerde 

luchtwegreactiviteit, -ontsteking en -remodelling. Verder heeft de muis als voordeel het beschikbaar zijn van transgene dieren, waaronder de muscarine M3 

receptor KO muis die nodig is voor de experimenten in dierproef 4. 

 

Herkomst van de muizen is aankoop bij  of via eigen fok. Voor alle proeven zullen muizen worden gebruikt, variërend in 

levensstadium van 6 weken tot 6 maanden oud.  

 

Cavia: 

Voor de studies zullen cavia's (cavia porcellus) worden gebruikt. Van de cavia zijn basale gegevens met betrekking tot luchtwegreactiviteit, -ontsteking en -

remodelling gekarakteriseerd en de cavia staat bekend om hun geschiktheid in het nabootsen van de vroege en late astmatische reactie en hieraan 

geassocieerde luchtweghyperreactiviteit. Cavia's vertonen bovendien een grote overeenkomst met de mens in de mediatoren die bij de pathofysiologie 

betrokken zijn en in luchtwegstructuur.  

 

Herkomst van de cavia's is aankoop bij . Voor alle proeven zullen cavia's worden gebruikt, variërend in levensstadium van 6 weken tot 

6 maanden oud.  

 

Aantallen: 

Gebaseerd op de overweging dat in totaal 3 ontstekingsremmende interventies (doel 1), 3 luchtwegvernauwende interventies (doel 2), en 3 combinaties van 

ontstekingsremmende en luchtwegvernauwende interventies (doel 3) worden getest in zowel cavia als muis, én gebaseerd op een gemiddelde geschatte 

groepsgrootte van 8 dieren per interventie, zijn voor deze dierproef 9(type interventies)*8 = 72 muizen en 72 cavia’s nodig.  
 
C. Hergebruik 

 Is er hergebruik van dieren? 

  Nee, ga door met vraag D. 

               Ja >  Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

              Voor de experimenten waarbij longfunctiemetingen worden uitgevoerd in muizen met behulp van het Buxco systeem kunnen dieren herhaaldelijk worden 

gebruikt, zoals onder A in meer detail onderbouwd. Hergebruik van dieren voor de overige experimenten is niet mogelijk, omdat deze experimenten 

terminaal zijn. Aangezien het ongerief geassocieerd met de longfunctiemetingen met het Buxcosysteem licht is, is hergebruik van de dieren in onze optiek 
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gerechtvaardigd.  

              Is er in het voorgaande of in het geplande gebruik sprake van (of een risico van) ernstig ongerief? 

  Nee  

               Ja > Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

                    

 D. Vervanging, vermindering en verfijning 

  Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning zijn meegewogen bij het bepalen van de experimentele strategie, de 
keuze van de dieren en de opzet van de dierproef en welk keuzes daarbij zijn gemaakt. 

 Vervanging: 

Waar mogelijk zullen vraagstellingen met behulp van slachtafval (rundertracheapreparaten) of met behulp van humaan luchtwegmateriaal (restmateriaal na 

transplantaties) worden onderzocht. Voor specifieke vraagstellingen, inclusief vraagstellingen die het gebruik van transgene dieren vragen, vraagstellingen 

die afhankelijk zijn van vervolgonderzoek met in vivo longfunctiemetingen en vraagstellingen waarbij vervolgonderzoek in diermodellen voor astma (doel 3, 

doel 4) noodzakelijk is, is dit onderzoek in muizen en/of cavia's echter noodzakelijk.  

 

Vermindering: 

Bovengenoemde argumentaties zorgen ook voor vermindering van het aantal noodzakelijke dieren. Tevens zal, op basis van bekende gegevens en gegevens 

uit in vitro studies, een nauwkeurige inschatting van de groepsgrootte kunnen worden bepaald, wat het aantal dieren beperkt. Tenslotte hebben de in vivo 

(Buxco) studies als voordeel dat meerdere gegevens m.b.t. luchtwegreactiviteit uit hetzelfde dier kunnen worden verkregen, wat het aantal benodigde dieren 

vermindert. 

Verfijning: 

De longfunctiemetingen in het Buxcosysteem en in de geinstrumenteerde cavia zijn weinig belastend omdat de longfunctie in het wakkere, vrijbewegende 

dier kan worden bepaald en de experimentele procedure 30-60 minuten bedraagt. De longfunctiemetingen in het Flexiventsysteem zijn meer ingrijpend, maar 

worden uitgevoerd onder algehele anesthesie zodat er geen sprake is van pijn, lijden of angst. 

 Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lijden of angst bij de dieren en de kans op nadelige milieueffecten tot een minimum te 

beperken. 

 De longfunctiemetingen in het Buxcosysteem en in de geinstrumenteerde cavia zijn weinig belastend omdat de longfunctie in het wakkere, vrijbewegende 

dier kan worden bepaald en de experimentele procedure 30-60 minuten bedraagt. De longfunctiemetingen in het Flexiventsysteem zijn meer ingrijpend, maar 

worden uitgevoerd onder algehele anesthesie zodat er geen sprake is van pijn, lijden of angst. 

 

Het plaatsen van de intrapleurale ballon t.b.v. de longfunctiemetingen in de cavia gebeurt onder algehele anesthesie. Geinstrumenteerde dieren zullen 

postoperatief worden behandeld met pijnbestrijding. De cavia's zullen worden gewend aan de challenge kooien in de weken voordat de vernevelingen starten 

om ze te laten wennen aan de omgeving en het geluid dat de vernevelaars produceren.  

 

De kans op nadelige milieueffecten is uitermate gering gezien de proefopzet. Het gebruik van transgene dieren zal worden beperkt door waar mogelijk te 

werken met farmaca of antlichamen als interventies. In gevallen waarin de selctiviteit van deze interventies ontoereikend is voor de vraagstelling is de stap 
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naar transgene dieren noodzakelijk. 

 
Herhaling en duplicering 

 E. Herhaling 

 Geef aan hoe is nagegaan of deze dierproeven niet al eerder zijn uitgevoerd. Indien van toepassing geef aan waarom duplicatie noodzakelijk is. 

 • Doordat de focus van onze groep ligt op longziekten, zijn we goed op de hoogte van de literatuur. Ook door het regelmatig bezoeken van congressen 

weten we wat er speelt in het veld. Daarnaast hebben we veel samenwerkingen binnen ons veld, en zijn we dus goed op de hoogte van het onderzoek van 

onze collega's in andere groepen. 

 

Interventies waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zullen slechts gebruikt worden als controle. Het past niet binnen het doel van de proef 

om interventies te selecteren waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zonder dat hier een vernieuwende invalshoek aanwezig is. Dit zal voor 

elk experiment gecontroleerd worden met PubMed als alomvattende bron van de biomedische literatuur.  

 
Huisvesting en verzorging 

 F. Huisvesting en verzorging 

 Worden de dieren anders dan volgens de eisen in bijlage III van de richtlijn 2010/63/EU gehuisvest en/of verzorgd?  

  Nee  

               Ja >  Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wijze de dieren worden gehuisvest en verzorgd en motiveer 

de keuze om af te wijken van de eisen in bovengenoemde bijlage III. 

                    

 G. Plaats waar de dieren worden gehuisvest 

•  Worden de dierproeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inrichting die niet onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een 
instellingsvergunninghouder Wod valt? 

  Nee > Ga verder met vraag H. 

               Ja > Geef aan wat voor bedrijf of instelling dit betreft. 

                    

 Waarom is hiervoor gekozen en hoe wordt een adequate huisvesting, verzorging en behandeling van de dieren gewaarborgd? 

       

 
Ongeriefinschatting/humane eindpunten 

 H. Pijn en pijnbestrijding 

 Valt te voorzien dat er pijn kan optreden bij de dieren? 
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 Nee > Ga verder met vraag I. 

               Ja > Worden in dat geval verdoving, pijnstilling en/of andere pijnverlichtingsmethoden toegepast? 

                               Nee > Motiveer dan waarom geen pijnverlichtingsmethoden worden toegepast.   

                                      

                    Ja 

 I. Overige aantasting van het welzijn en maatregelen 

 Welke eventuele andere vormen van welzijnsaantasting worden voorzien? 

 Geen 

 Geef aan wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. 
 N.v.t. 
 
Beschrijf welke maatregelen worden genomen om deze schadelijke effecten te voorkomen of waar mogelijk te minimaliseren. 
 
N.v.t. 

 J. Humane eindpunten 

•  
Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van humane eindpunten geïndiceerd is om verder lijden van de 

dieren te voorkomen? 

  Nee > Ga verder met vraag K. 

               Ja > Geef aan welke criteria hierbij worden gehanteerd. 

                    

 Welk percentage van de dieren loopt kans deze criteria te halen? 

       

 K. Classificatie van ongerief 

 Geef aan hoe in het licht van alle hierboven beschreven negatieve effecten het cumulatief ongerief wordt geclassificeerd in termen van 

‘terminaal’, ‘licht’, ‘matig’ of  ‘ernstig’ ongerief. 
 Buxcosysteem en Flexivent systeem: licht.  
Geinstrumenteerde cavia: matig. Het operatief aanbrengen van de intrapleurale canule veroorzaakt matig ongerief.  

 
Einde experiment 

 L. Wijze van doden 

 Worden de dieren als onderdeel van het experiment of na afloop van het experiment gedood? 

  Nee > Ga verder met de ondertekening. 
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 Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essentieel is voor deze proef. 

 Voor de in vivo experimenten met het Buxco systeem worden de dieren na maximaal 5 maal te zijn gebruikt gedood aangezien de proef op dat moment 
beëindigd is en de dieren door de herhaalde blootstelling aan farmaca en andere interventies niet geschikt zijn voor verder hergebruik. 
Voor de in vivo experimenten met het Flexiventsysteem worden de dieren als onderdeel van de proef geopereerd die vanuit het oogpunt van het welzijn van 

het dier niet verenigbaar is met het opnieuw wakker maken van het dier.  

Wordt er een methode(n) van doden uit bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU toegepast? 

                               Nee > Beschrijf de euthanasiemethode en onderbouw de keuze hiervoor. 

                                      

                    Ja  
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             1 Algemene gegevens 

 
1.1 Vul uw deelnemernummer 

van de NVWA in. 

 

 

 

10500 

  1.2 Vul de naam van de 

instelling of organisatie in. 
Rijksuniversiteit Groningen 

    1.3 Vul het volgnummer en het 
type dierproef in.  
 
Gebruik de volgnummers 
van vraag 3.4.4 van het 
format Projectvoorstel. 

Volgnummer  Type dierproef 

  2  Ex vivo onderzoek in de longslice van de cavia en muis. 

  

2 Beschrijving dierproeven 

 
A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters 

  Beschrijf de keuze van de experimentele aanpak en de primaire uitkomstparameters. 

 Doel van de proef: 

Om de pathofysiologie van luchtweghyperreactiviteit te onderzoeken en de effectiviteit van (experimentele) geneesmiddelen te testen zal gebruik gemaakt 

worden van longslices. De longslice biedt unieke mogelijkheden voor onderzoek naar astma, omdat veel verschillende luchtwegcellen aanwezig zijn in hun 

eigen matrix, wat van grote toegevoegde waarde is voor het bestuderen van de pathofysiologie van astma. Een ander belangrijk voordeel is dat er veel slices 

uit één dier geprepareerd kunnen worden. Belangrijkste uitkomstparameters voor deze studies zijn effecten op luchtwegvernauwing, effecten op 

luchtwegontsteking en effecten op luchtwegremodeling (structurele veranderingen in de luchtwegen). 

Bijlage 
Beschrijving dierproeven 
 
 Deze bijlage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven. 
 Per type dierproef moet u deze bijlage invullen en toevoegen. 

 Meer informatie vindt u op de website www.zbo-ccd.nl. 
 Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028). 
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Primaire uitleesparameters: 

Reactiviteit van de kleine luchwegen, remodelling van de kleine luchtwegen. 

Relatie dierproef tot experimentele doelen: 

Luchtweghyperreactiviteit speelt zich voor een belangrijk deel af in de kleine luchtwegen. Als onderdeel van de experimenten die beschreven staan in doel 1, 

doel 2 en doel 3 willen wij de effecten kennen van ontstekingsremmende interventies (doel 1), luchtwegverwijdende interventies (doel 2) en de combinatie 

(doel 3) in vivo op luchtwegreactiviteit in vitro. Tevens worden de slices gebruikt voor in vitro blootstelling aan luchtwegvernauwende farmaca, welke 

remodelling bevorderen zonder de tussenkomst van een ontsteking. Dit model is dan ook bij uitstek geschikt voor het beantwoorden van onze vraag.  

 Beschrijf de beoogde behandeling van de dieren (inclusief de aard, de frequentie en de duur van de behandelingen waaraan de dieren worden blootgesteld) 

en onderbouw de gekozen aanpak. 

 Dieren zullen worden getermineerd dmv ketamine/domitor injectie (muis) of ketamine/diazepam gevolgd door euthasol (cavia), waarna de trachea wordt 

geopend en gecanuleerd zodat de longen met agarose worden gevuld om hier vervolgens op het lab longslices uit te prepareren. Experimenten zullen deels 

worden uitgevoerd in dieren die eerst in vivo zijn blootgesteld aan allergeen (zoals beschreven in dierproef 3 en dierproef 4). 

 Geef aan welke overwegingen en statistische methoden worden gebruikt om het aantal benodigde dieren tot een minimum te beperken. 

 Doordat er veel slices uit één dier geprepareerd kunnen worden, wordt het aantal benodigde dieren sterk beperkt. Gegevens met betrekking tot de 

gemiddelden en varianties van de verschillende uitleesparameters zijn bekend uit voorgaande studies. Op basis van deze gegevens kan een groepsgrootte 

worden berekend, waarbij het significantieniveau alpha steeds op 0.05 zal worden gesteld en gebruik zal worden gemaakt van een Student's t-test, een 

Mann-Whitney U test of een one-way ANOVA, afhankelijk van de experimentele proefopzet, om deze groepsgrootte te bepalen. Het minimaal te detecteren 

verschil tussen de gemiddelden van de behandelde en onbehandelde slices zal afhankelijk zijn van de gekozen interventie en op basis van het aanwezige 

vooronderzoek zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat.  

 B. De dieren 

 Benoem de diersoorten, herkomst, geschatte aantallen en levenstadia. Onderbouw deze keuzes. 

 Voor de studies zullen muizen (mus musculus) en cavia's (cavia porcellus) worden gebruikt. De specifieke keuze hangt samen met de vraagstelling (zie 

projectvoorstel).  

 

Muizen zijn goed gekarakteriseerd voor de verschillende uitleesparameters in deze dierproef en in de muizenmodellen die beschreven zijn in dierproef 4. 

Muizen worden gekenmerkt door een goede inductie van allergeen geïnduceerde luchtwegreactiviteit, -ontsteking en -remodelling. Verder heeft de muis als 

voordeel het beschikbaar zijn van transgene dieren en van moleculaire tools om gen- en eiwitexpressie uit te lezen. 

 

Herkomst van de muizen is aankoop bij  of via eigen fok. Voor de meeste proeven zullen muizen worden gebruikt, variërend in 

levensstadium van 6 weken tot 6 maanden oud.   

 

Voor deze studies zullen tevens cavia's worden gebruikt (cavia porcellus). Van de cavia zijn basale gegevens met betrekking tot luchtwegreactiviteit bekend 

en deze diersoort zal ook gebruikt worden in het acute en chronische caviamodel voor astma (dierproef 3 binnen dit projectvoorstel) vanwege hun 

geschiktheid in het nabootsen van de vroege en late astmatische reactie en hieraan geassocieerde luchtweghyperreactiviteit. 

 

Gebaseerd op de overweging dat in doel 1, doel 2 en doel 3 in totaal 9 interventies in vivo worden getest+voor elk van de 3 doelen doel een fys. zout 
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behandeling als controle (levert 12 behandelgroepen), enerzijds in dieren die blootgesteld zijn aan fysiologisch zout en anderzijds in dieren die blootgesteld 

zijn aan allergeen, én gebaseerd op een gemiddelde geschatte groepsgrootte van 8 dieren per interventie, zijn voor deze dierproef 12(type 

interventies)*2(fys.zout/allergeen)*8(groepsgrootte) = 192 muizen nodig (en even zoveel cavia's). Binnen een experiment kunnen zowel de effecten op 

luchtwegvernauwing als op luchtwegremodelling parallel worden onderzocht, waarbij het dier als zijn eigen controle fungeert. Dit, omdat meerdere slices uit 

hetzelfde dier kunnen worden geprepareerd. 

 

Derhalve zijn 192 muizen en 192 cavia's nodig voor dit deelproject.  
 
C. Hergebruik 

 Is er hergebruik van dieren? 

  Nee, ga door met vraag D. 

               Ja >  Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

                    

              Is er in het voorgaande of in het geplande gebruik sprake van (of een risico van) ernstig ongerief? 

  Nee  

               Ja > Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

                    

 D. Vervanging, vermindering en verfijning 

  Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning zijn meegewogen bij het bepalen van de experimentele strategie, de 
keuze van de dieren en de opzet van de dierproef en welk keuzes daarbij zijn gemaakt. 

 Bij het kiezen voor de longslice techniek spelen vervanging, vermindering en verfijning een belangrijke rol en deze methode is als zodanig ook sterk zichtbaar 

in de biomedische literatuur . Deze experimenten vervangen deels in vivo experimenten waarbij de behandeling plaatsvindt in het levende dier. Door 

bijvoorbeeld nieuwe stoffen eerst te testen in longslices, voordat overgegaan wordt op behandeling in vivo, wordt een duidelijke vermindering van het 

benodigde aantal dieren bewerkstelligd. Er kunnen veel slices (plm. 50) uit één dier geprepareerd worden, wat het parallel toetsen van verschillende 

experimentele condities toestaat waarbij het dier als zijn eigen controle dient, zodat veel dieren worden bespaard. Daarnaast is de techniek verfijnd omdat er 

sprake is van miminaal ongerief (enkel terminale anesthesie, tenzij in combinatie met allergeenmodellen uit dierproef 3/4) en worden longslices zo efficient 

mogelijk gebruikt, bijvoorbeeld door meerdere genen of eiwitten te analyseren in één monster, en daarnaast ook het supernatant te bewaren voor verdere 

analyses. 

 Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lijden of angst bij de dieren en de kans op nadelige milieueffecten tot een minimum te 

beperken. 

 De kans op pijn, lijden of angst wordt beperkt door een eenmaligeinjectie met ketamine/domitor.  

 
Herhaling en duplicering 

 E. Herhaling 
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Geef aan hoe is nagegaan of deze dierproeven niet al eerder zijn uitgevoerd. Indien van toepassing geef aan waarom duplicatie noodzakelijk is. 

 Doordat de focus van onze groep ligt op longziekten, zijn we goed op de hoogte van de literatuur. Ook door het regelmatig bezoeken van congressen weten 

we wat er speelt in het veld. Daarnaast hebben we veel samenwerkingen binnen ons veld, en zijn we dus goed op de hoogte van het onderzoek van onze 

collega's in andere groepen. 

 

 

Interventies waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zullen slechts gebruikt worden als controle. Het past niet binnen het doel van de proef 

om interventies te selecteren waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zonder dat hier een vernieuwende invalshoek aanwezig is. Dit zal voor 

elk experiment gecontroleerd worden met PubMed als alomvattende bron van de biomedische literatuur. 

 
Huisvesting en verzorging 

 F. Huisvesting en verzorging 

 Worden de dieren anders dan volgens de eisen in bijlage III van de richtlijn 2010/63/EU gehuisvest en/of verzorgd?  

  Nee  

               Ja >  Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wijze de dieren worden gehuisvest en verzorgd en motiveer 

de keuze om af te wijken van de eisen in bovengenoemde bijlage III. 

                    

 G. Plaats waar de dieren worden gehuisvest 

•  Worden de dierproeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inrichting die niet onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een 
instellingsvergunninghouder Wod valt? 

  Nee > Ga verder met vraag H. 

               Ja > Geef aan wat voor bedrijf of instelling dit betreft. 

                    

 Waarom is hiervoor gekozen en hoe wordt een adequate huisvesting, verzorging en behandeling van de dieren gewaarborgd? 

       

 
Ongeriefinschatting/humane eindpunten 

 H. Pijn en pijnbestrijding 

 Valt te voorzien dat er pijn kan optreden bij de dieren? 

  Nee > Ga verder met vraag I. 

               Ja > Worden in dat geval verdoving, pijnstilling en/of andere pijnverlichtingsmethoden toegepast? 

                               Nee > Motiveer dan waarom geen pijnverlichtingsmethoden worden toegepast.   
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                    Ja 

 I. Overige aantasting van het welzijn en maatregelen 

 Welke eventuele andere vormen van welzijnsaantasting worden voorzien? 

 Nvt, naieve dieren 

 Geef aan wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. 
 Nvt 
 
Beschrijf welke maatregelen worden genomen om deze schadelijke effecten te voorkomen of waar mogelijk te minimaliseren. 
 
Nvt 

 J. Humane eindpunten 

•  
Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van humane eindpunten geïndiceerd is om verder lijden van de 

dieren te voorkomen? 

  Nee > Ga verder met vraag K. 

               Ja > Geef aan welke criteria hierbij worden gehanteerd. 

                    

 Welk percentage van de dieren loopt kans deze criteria te halen? 

       

 K. Classificatie van ongerief 

 Geef aan hoe in het licht van alle hierboven beschreven negatieve effecten het cumulatief ongerief wordt geclassificeerd in termen van 

‘terminaal’, ‘licht’, ‘matig’ of  ‘ernstig’ ongerief. 
 Het cumulatieve ongerief wordt ingeschaald als terminaal voor naïeve dieren en matig voor dieren die eerst zijn blootgesteld aan allergeen zoals beschreven 
in dierproef 3 en dierproef 4. 

 
Einde experiment 

 L. Wijze van doden 

 Worden de dieren als onderdeel van het experiment of na afloop van het experiment gedood? 

  Nee > Ga verder met de ondertekening. 

               Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essentieel is voor deze proef. 

 De longen worden uitgenomen voor verdere studies in het lab. 

Wordt er een methode(n) van doden uit bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU toegepast? 

                               Nee > Beschrijf de euthanasiemethode en onderbouw de keuze hiervoor. 
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                    Ja  
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    1.3 Vul het volgnummer en het 
type dierproef in.  
 
Gebruik de volgnummers 
van vraag 3.4.4 van het 
format Projectvoorstel. 

Volgnummer  Type dierproef 

  2  Ex vivo onderzoek in de longslice van de cavia en muis. 

  

2 Beschrijving dierproeven 

 
A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters 

  Beschrijf de keuze van de experimentele aanpak en de primaire uitkomstparameters. 

 Doel van de proef: 

Om de pathofysiologie van luchtweghyperreactiviteit te onderzoeken en de effectiviteit van (experimentele) geneesmiddelen te testen zal gebruik gemaakt 

worden van longslices. De longslice biedt unieke mogelijkheden voor onderzoek naar astma, omdat veel verschillende luchtwegcellen aanwezig zijn in hun 

eigen matrix, wat van grote toegevoegde waarde is voor het bestuderen van de pathofysiologie van astma. Een ander belangrijk voordeel is dat er veel slices 

uit één dier geprepareerd kunnen worden. Belangrijkste uitkomstparameters voor deze studies zijn effecten op luchtwegvernauwing, effecten op 

luchtwegontsteking en effecten op luchtwegremodeling (structurele veranderingen in de luchtwegen). 

Bijlage 
Beschrijving dierproeven 
 
 Deze bijlage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven. 
 Per type dierproef moet u deze bijlage invullen en toevoegen. 

 Meer informatie vindt u op de website www.zbo-ccd.nl. 
 Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028). 
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Primaire uitleesparameters: 

Reactiviteit van de kleine luchwegen, remodelling van de kleine luchtwegen. 

Relatie dierproef tot experimentele doelen: 

Luchtweghyperreactiviteit speelt zich voor een belangrijk deel af in de kleine luchtwegen. Als onderdeel van de experimenten die beschreven staan in doel 1, 

doel 2 en doel 3 willen wij de effecten kennen van ontstekingsremmende interventies (doel 1), luchtwegverwijdende interventies (doel 2) en de combinatie 

(doel 3) in vivo op luchtwegreactiviteit in vitro. Tevens worden de slices gebruikt voor in vitro blootstelling aan luchtwegvernauwende farmaca, welke 

remodelling bevorderen zonder de tussenkomst van een ontsteking. Dit model is dan ook bij uitstek geschikt voor het beantwoorden van onze vraag.  

 Beschrijf de beoogde behandeling van de dieren (inclusief de aard, de frequentie en de duur van de behandelingen waaraan de dieren worden blootgesteld) 

en onderbouw de gekozen aanpak. 

 Dieren zullen eerst worden gesensitiseerd voor ovalbumine en blootgesteld worden aan verneveld ovalbumine of fysiologisch zout zoals beschreven in meer 

detail in dierproef 3 (voor het chronische caviamodel) en dierproef 4 (voor het muismodel). 24h na de laatste allergeenblootstelling zullen dieren worden 

getermineerd dmv ketamine/domitor injectie (muis) of ketamine/diazepam gevolgd door euthasol (cavia), waarna de trachea wordt geopend en gecanuleerd 

zodat de longen met agarose worden gevuld om hier vervolgens op het lab longslices uit te prepareren. 

 

Deze longslice studies worden gedaan met aparte dieren, additioneel aan de dieren aangevraagd in dierproef 3 en 4. Terwijl in dierproef 3 en 4 de dieren 

worden gebruikt voor studies naar ontsteking en remodelling, worden in dierproef 2 studies gedaan naar luchtwegreactiviteit van de kleine luchtwegen. Dit 

kan niet in dezelfde dieren geschieden omdat als onderdeel van de procedure tbv dierproef 2 (slices) de longen worden gecanuleerd en gevuld met agarose. 

Dit maakt de longen ongeschikt voor de analyse van ontsteking en remodelling, terwijl het vullen van de longen met fixatiemiddelen tbv dierproef 3 en 4 dan 

weer niet compatibel is met het maken van longslices met daarin nog functionerende luchtwegen. 

 Geef aan welke overwegingen en statistische methoden worden gebruikt om het aantal benodigde dieren tot een minimum te beperken. 

 Doordat er veel slices uit één dier geprepareerd kunnen worden, wordt het aantal benodigde dieren sterk beperkt. Gegevens met betrekking tot de 

gemiddelden en varianties van de verschillende uitleesparameters zijn bekend uit voorgaande studies. Op basis van deze gegevens kan een groepsgrootte 

worden berekend, waarbij het significantieniveau alpha steeds op 0.05 zal worden gesteld en gebruik zal worden gemaakt van een Student's t-test, een 

Mann-Whitney U test of een one-way ANOVA, afhankelijk van de experimentele proefopzet, om deze groepsgrootte te bepalen. Het minimaal te detecteren 

verschil tussen de gemiddelden van de behandelde en onbehandelde slices zal afhankelijk zijn van de gekozen interventie en op basis van het aanwezige 

vooronderzoek zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat.  

 B. De dieren 

 Benoem de diersoorten, herkomst, geschatte aantallen en levenstadia. Onderbouw deze keuzes. 

 Voor de studies zullen muizen (mus musculus) en cavia's (cavia porcellus) worden gebruikt. De specifieke keuze hangt samen met de vraagstelling (zie 

projectvoorstel).  

 

Muizen zijn goed gekarakteriseerd voor de verschillende uitleesparameters in deze dierproef en in de muizenmodellen die beschreven zijn in dierproef 4. 

Muizen worden gekenmerkt door een goede inductie van allergeen geïnduceerde luchtwegreactiviteit, -ontsteking en -remodelling. Verder heeft de muis als 

voordeel het beschikbaar zijn van transgene dieren en van moleculaire tools om gen- en eiwitexpressie uit te lezen. 

 

Herkomst van de muizen is aankoop bij  of via eigen fok. Voor de meeste proeven zullen muizen worden gebruikt, variërend in 
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levensstadium van 6 weken tot 6 maanden oud.   

 

Voor deze studies zullen tevens cavia's worden gebruikt (cavia porcellus). Van de cavia zijn basale gegevens met betrekking tot luchtwegreactiviteit bekend 

en deze diersoort zal ook gebruikt worden in het acute en chronische caviamodel voor astma (dierproef 3 binnen dit projectvoorstel) vanwege hun 

geschiktheid in het nabootsen van de vroege en late astmatische reactie en hieraan geassocieerde luchtweghyperreactiviteit. 

 

Gebaseerd op de overweging dat in doel 1, doel 2 en doel 3 in totaal 9 interventies in vivo worden getest+voor elk van de 3 doelen doel een fys. zout 

behandeling als controle (levert 12 behandelgroepen), enerzijds in dieren die blootgesteld zijn aan fysiologisch zout en anderzijds in dieren die blootgesteld 

zijn aan allergeen, én gebaseerd op een gemiddelde geschatte groepsgrootte van 8 dieren per interventie, zijn voor deze dierproef 12(type 

interventies)*2(fys.zout/allergeen)*8(groepsgrootte) = 192 muizen nodig (en even zoveel cavia's). Binnen een experiment kunnen zowel de effecten op 

luchtwegvernauwing als op luchtwegremodelling parallel worden onderzocht, waarbij het dier als zijn eigen controle fungeert. Dit, omdat meerdere slices uit 

hetzelfde dier kunnen worden geprepareerd. 

 

Derhalve zijn 192 muizen en 192 cavia's nodig voor dit deelproject.  
 
C. Hergebruik 

 Is er hergebruik van dieren? 

  Nee, ga door met vraag D. 

               Ja >  Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

                    

              Is er in het voorgaande of in het geplande gebruik sprake van (of een risico van) ernstig ongerief? 

  Nee  

               Ja > Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

                    

 D. Vervanging, vermindering en verfijning 

  Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning zijn meegewogen bij het bepalen van de experimentele strategie, de 

keuze van de dieren en de opzet van de dierproef en welk keuzes daarbij zijn gemaakt. 

 Bij het kiezen voor de longslice techniek spelen vervanging, vermindering en verfijning een belangrijke rol en deze methode is als zodanig ook sterk zichtbaar 

in de biomedische literatuur . Deze experimenten vervangen deels in vivo experimenten waarbij de behandeling plaatsvindt in het levende dier. Door 

bijvoorbeeld nieuwe stoffen eerst te testen in longslices, voordat overgegaan wordt op behandeling in vivo, wordt een duidelijke vermindering van het 

benodigde aantal dieren bewerkstelligd. Er kunnen veel slices (plm. 50) uit één dier geprepareerd worden, wat het parallel toetsen van verschillende 

experimentele condities toestaat waarbij het dier als zijn eigen controle dient, zodat veel dieren worden bespaard. Daarnaast is de techniek verfijnd omdat er 

sprake is van terminale anesthesie en worden longslices zo efficient mogelijk gebruikt, bijvoorbeeld door meerdere genen of eiwitten te analyseren in één 

monster, en daarnaast ook het supernatant te bewaren voor verdere analyses. 

 Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lijden of angst bij de dieren en de kans op nadelige milieueffecten tot een minimum te 
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beperken. 

 De kans op pijn, lijden of angst wordt beperkt door een eenmaligeinjectie met ketamine/domitor.  

 
Herhaling en duplicering 

 E. Herhaling 

 Geef aan hoe is nagegaan of deze dierproeven niet al eerder zijn uitgevoerd. Indien van toepassing geef aan waarom duplicatie noodzakelijk is. 

 Doordat de focus van onze groep ligt op longziekten, zijn we goed op de hoogte van de literatuur. Ook door het regelmatig bezoeken van congressen weten 

we wat er speelt in het veld. Daarnaast hebben we veel samenwerkingen binnen ons veld, en zijn we dus goed op de hoogte van het onderzoek van onze 

collega's in andere groepen. 

 

 

Interventies waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zullen slechts gebruikt worden als controle. Het past niet binnen het doel van de proef 

om interventies te selecteren waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zonder dat hier een vernieuwende invalshoek aanwezig is. Dit zal voor 

elk experiment gecontroleerd worden met PubMed als alomvattende bron van de biomedische literatuur. 

 
Huisvesting en verzorging 

 F. Huisvesting en verzorging 

 Worden de dieren anders dan volgens de eisen in bijlage III van de richtlijn 2010/63/EU gehuisvest en/of verzorgd?  

  Nee  

               Ja >  Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wijze de dieren worden gehuisvest en verzorgd en motiveer 

de keuze om af te wijken van de eisen in bovengenoemde bijlage III. 

                    

 G. Plaats waar de dieren worden gehuisvest 

•  Worden de dierproeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inrichting die niet onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een 
instellingsvergunninghouder Wod valt? 

  Nee > Ga verder met vraag H. 

               Ja > Geef aan wat voor bedrijf of instelling dit betreft. 

                    

 Waarom is hiervoor gekozen en hoe wordt een adequate huisvesting, verzorging en behandeling van de dieren gewaarborgd? 

       

 
Ongeriefinschatting/humane eindpunten 

 



  

 
Pagina 5 van 6 

 

H. Pijn en pijnbestrijding 

 Valt te voorzien dat er pijn kan optreden bij de dieren? 

  Nee > Ga verder met vraag I. 

               Ja > Worden in dat geval verdoving, pijnstilling en/of andere pijnverlichtingsmethoden toegepast? 

                               Nee > Motiveer dan waarom geen pijnverlichtingsmethoden worden toegepast.   

                                      

                    Ja 

 I. Overige aantasting van het welzijn en maatregelen 

 Welke eventuele andere vormen van welzijnsaantasting worden voorzien? 

 Nvt, naieve dieren 

 Geef aan wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. 
 
Nvt 
 
Beschrijf welke maatregelen worden genomen om deze schadelijke effecten te voorkomen of waar mogelijk te minimaliseren. 
 Nvt 

 J. Humane eindpunten 

•  
Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van humane eindpunten geïndiceerd is om verder lijden van de 

dieren te voorkomen? 

  Nee > Ga verder met vraag K. 

               Ja > Geef aan welke criteria hierbij worden gehanteerd. 

                    

 Welk percentage van de dieren loopt kans deze criteria te halen? 

       

 K. Classificatie van ongerief 

 Geef aan hoe in het licht van alle hierboven beschreven negatieve effecten het cumulatief ongerief wordt geclassificeerd in termen van 

‘terminaal’, ‘licht’, ‘matig’ of  ‘ernstig’ ongerief. 
 Het cumulatieve ongerief wordt ingeschaald als terminaal voor naïeve dieren en matig voor dieren die eerst zijn blootgesteld aan allergeen zoals beschreven 
in dierproef 3 en dierproef 4. 

 
Einde experiment 

 L. Wijze van doden 

 Worden de dieren als onderdeel van het experiment of na afloop van het experiment gedood? 
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  Nee > Ga verder met de ondertekening. 

               Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essentieel is voor deze proef. 

 De longen worden uitgenomen voor verdere studies in het lab. 

Wordt er een methode(n) van doden uit bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU toegepast? 

                               Nee > Beschrijf de euthanasiemethode en onderbouw de keuze hiervoor. 

                                      

                    Ja  
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             1 Algemene gegevens 

 
1.1 Vul uw deelnemernummer 

van de NVWA in. 

 

 

 

10500 

  1.2 Vul de naam van de 

instelling of organisatie in. 
Rijksuniversiteit Groningen 

    1.3 Vul het volgnummer en het 
type dierproef in.  
 
Gebruik de volgnummers 
van vraag 3.4.4 van het 
format Projectvoorstel. 

Volgnummer  Type dierproef 

  3  Een caviamodel voor acuut en chronisch astma 

  

2 Beschrijving dierproeven 

 
A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters 

  Beschrijf de keuze van de experimentele aanpak en de primaire uitkomstparameters. 

 Doel van de proef: 

Het evalueren van de effecten van de ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende interventies op de vroege en late astmatische respons en hieraan 

geassocieerde hyperreactiviteit (acute model) alsmede de chronische ontsteking en remodelling (chronische model. 

Uitleesparameters in het caviamodel voor acuut astma: 

Dit model kan worden gebruikt om de allergeen geinduceerde vroege en late reacties alsmede de luchtweghyperreactiviteit geassocieerd met deze reacties uit 

te lezen in het wakkere en vrijbewegende dier. Tevens kan met behulp van dit model de ontsteking in kaart worden gebracht via bronchoalveolaire lavages. 

Bijlage 
Beschrijving dierproeven 
 
 Deze bijlage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven. 
 Per type dierproef moet u deze bijlage invullen en toevoegen. 

 Meer informatie vindt u op de website www.zbo-ccd.nl. 
 Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028). 

 

PironS
Tekstvak
7
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Uitleesparameters voor het caviamodel voor chronisch astma: 

Dit model kan worden gebruikt om de chronische luchtwegontsteking en -remodelling in kaart te brengen als gevolg van herhaaldelijke allergeenblootstelling 

alsmede de effecten van therapeutische interventies hierop. Het model wordt gekarakteriseerd door een voornamelijk Th2 gedreven eosinofiele ontsteking 

rond de luchtwegen en pulmonale vaten, hyperplasie en hypertrofie van slijmbekercellen en slijmproducerende klieren, luchtwegwandverdikking met 

toegenomen collageendepositie, luchtweg-gladde spierverdikking en vasculaire remodelling. 

Relatie van de proef tot experimentele doelen: 

Voor zowel de ontstekingsremmende farmaca (doel 1), de luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) als de combinaties (doel 3) is het noodzakelijk de effecten 

op bovengenoemde uitleesparameters te kennen. Dit kan het beste worden uitgelezen in de cavia omdat de pathofysiologie van de allergische respons in de 

cavia zeer gelijkend is op die in de mens, zodat dit voor fysiologische vraagstellingen in onze optiek het beste model is. Voor meer mechanistische 

vraagstellingen is het model niet geschikt, en gebruiken wij een muizenmodel (dierproef 4).  

 Beschrijf de beoogde behandeling van de dieren (inclusief de aard, de frequentie en de duur van de behandelingen waaraan de dieren worden blootgesteld) 

en onderbouw de gekozen aanpak. 

 Caviamodel voor acuut astma: 

Cavia’s worden gesensitiseerd tegen ovalbumine door middel van eenmalige i.p. en s.c. injecties van ovalbumine (100 microgram/ml) en Al(OH)3 (100 

mg/ml) in steriel fysiologisch zout (FZ). Twee weken na sensitisatie wordt onder algehele narcose een intrapleurale drukcanule operatief aangebracht voor 

on-line meting van de luchtwegfunctie in vrijbewegende dieren. Tenminste 4 weken na sensitisatie (wanneer de IgE titers optimaal zijn) worden ovalbumine-

gesensitiseerde cavia's tot bronchusobstructie gebracht dmv inhalatie van een vernevelde allergeen-oplossing, waarna de ontwikkeling van de vroege (VAR) 

en late (LAR) astmatische reactie kwantitatief wordt gevolgd. Het meting van de luchtwegreactiviteit voor en na de allergeen-challenges wordt uitgevoerd 

m.b.v. histamine PC100 bepalingen (verneveling van oplopende concentraties oplossing van een bronchoconstrictor (bijv. histamine, methacholine) totdat 

een verdubbeling van de pleurale druk waargenomen wordt). Zowel op 6 uur (na de VAR) als 24 uur (na de LAR) na allergeen-inhalatie wordt de 

luchtwegreactiviteit bepaald teneinde de BHR na de VAR en LAR vast te kunnen stellen. 25h na de laatste BHR bepaling wordt een broncho-alveolaire lavage 

(BAL) uitgevoerd op teneinde de infiltratie van verschillende typen ontstekingscellen in het lumen van de luchtwegen te kunnen bepalen; ook zal de 

activeringsgraad van de eosinofiel in de BAL-vloeistof worden bepaald. Om de effecten van therapeutische interventies op deze pathofysiologische kenmerken 

te bepalen worden cavia’s tijdens de periode van sensitisatie en/of voorafgaand aan allergeenblootstelling, en/of voorafgaand aan de PC100 bepaling (voor 

het bepalen van een PC100 ratio vóór en na behandeling) behandeld met vernevelde, intranasale of i.v. toegediende oplossingen van farmaca. 

 

Caviamodel voor chronisch astma: 

Cavia’s worden gesensitiseerd tegen ovalbumine door middel van eenmalige i.p. en s.c. injecties van ovalbumine (100 microgram/ml) en Al(OH)3 (100 

mg/ml) in steriel fysiologisch zout (FZ). Tenminste 4 weken na sensitisatie (wanneer de IgE titers optimaal zijn) worden ovalbumine-gesensitiseerde cavia's 

tot bronchusobstructie gebracht dmv inhalatie van een vernevelde allergeen-oplossing. Deze allergeenblootstelling wordt 12 maal herhaald, eenmaal per 

week. Controledieren worden blootgesteld aan vernevelde fysiologisch zoutoplossing. Om de effecten van therapeutische interventies te bepalen worden 

cavia’s tijdens de periode van sensitisatie en/of voorafgaand aan elke allergeenblootstelling, behandeld met vernevelde, intranasale of i.v. toegediende 

oplossingen van farmaca. 

 Geef aan welke overwegingen en statistische methoden worden gebruikt om het aantal benodigde dieren tot een minimum te beperken. 

 Gegevens met betrekking tot de gemiddelden en varianties van de verschillende uitleesparameters zijn bekend uit voorgaande studies en gebaseerd op >20 

jaar ervaring met het model. Op basis van deze gegevens kan een groepsgrootte worden berekend, waarbij het significantieniveau alpha steeds op 0.05 zal 

worden gesteld en gebruik zal worden gemaakt van een Student's t-test, een Mann-Whitney U test of een one-way ANOVA, afhankelijk van de experimentele 
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proefopzet, om deze groepsgrootte te bepalen. Het minimaal te detecteren verschil tussen de gemiddelden van de behandelde en onbehandelde groep zal 

afhankelijk zijn van de gekozen interventie en op basis van het aanwezige vooronderzoek zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat.  

 B. De dieren 

 Benoem de diersoorten, herkomst, geschatte aantallen en levenstadia. Onderbouw deze keuzes. 

 Voor de studies zullen cavia's (cavia porcellus) worden gebruikt. Van de cavia zijn basale gegevens met betrekking tot luchtwegreactiviteit, -ontsteking en -

remodelling gekarakteriseerd en de cavia staat bekend om hun geschiktheid in het nabootsen van de vroege en late astmatische reactie en hieraan 

geassocieerde luchtweghyperreactiviteit. Cavia's vertonen bovendien een grote overeenkomst met de mens in de mediatoren die bij de pathofysiologie 

betrokken zijn en in luchtwegstructuur.  

 

Herkomst van de cavia's is aankoop bij . Voor alle proeven zullen cavia's worden gebruikt, variërend in levensstadium van 6 weken tot 

6 maanden oud.  

 

Acuut model: 

Voor doel 1 worden naar verwachting 3 verschillende ontstekingsremmende interventies getest, ieder in 3 verschillende doseringen. Bij deze studies zijn per 

interventie steeds additionele controlegroepen dieren nodig (fysiologisch zout controle, ovalbumine controle, interventie + fysiologisch zout), zodat per 

interventie 6 groepen nodig zijn (3 controlegroepen + 3 interventieconcentraties in allergeen blootgestelde dieren). Uitgegaan van een gemiddelde geschatte 

groepsgrootte van 8 dieren, zijn voor doel 1 dan 3(type interventies)*6(groepen)*8 = 144 cavia's nodig.  

 

Voor doel 2 zijn op basis van dezelfde berekening eveneens 144 cavia's nodig. 

 

Voor doel 3 zullen 3 combinaties van ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende farmaca worden getest, waarbij de dosering zal worden geselecteerd uit 

bovenstaande experimenten. Hiertoe zijn per studie 8 groepen (onstekingsremmer + fys. zout; ontstekingsremmer + ovalbumine; luchtwegverwijder + fys. 

zout; luchtwegverwijder + ovalbumine, ovalbumine controle, fys zout controle, ontstekingsremmer + luchtwegverwijder + fys zout; ontstekingsremmer + 

luchtwegverwijder + ovalbumine) nodig.  Uitgaande van een groepsgrootte van 8 dieren zijn voor doel 3 dan 3(type interventies)*8(groepen)*8 = 192 

cavia's nodig. 

 

Chronisch model: 

Voor het chronische model zullen deze interventies volgens dezelfde berekening worden getest. Het aantal benodigde dieren is hier dan ook gelijk aan het 

aantal benodigde dieren voor het acute model. 

 

In totaal zijn voor dierproef 3 derhalve 2*(144+144+192) = 960 cavia's nodig. 
 
C. Hergebruik 

 Is er hergebruik van dieren? 

  Nee, ga door met vraag D. 

               Ja >  Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 
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              Is er in het voorgaande of in het geplande gebruik sprake van (of een risico van) ernstig ongerief? 

  Nee  

               Ja > Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

                    

 D. Vervanging, vermindering en verfijning 

  Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning zijn meegewogen bij het bepalen van de experimentele strategie, de 
keuze van de dieren en de opzet van de dierproef en welk keuzes daarbij zijn gemaakt. 

 Vervanging: 

In vitro studies zullen altijd zoveel mogelijk worden uitgevoerd voordat de stap naar het in vivo experiment wordt gezet. Desalniettmin is het caviamodel 

onontbeerlijk voor het adequaat evalueren van mechanismen en therapeutische interventies omdat de interactie tussen luchtwegvernauwing, 

luchtwegontsteking en luchtwegremodelling enkel in het intacte dier kunnen worden bestudeerd. 

 

 

Vermindering: 

Door gedegen vooronderzoek, en op basis van bekende gegevens kan een nauwkeurige inschatting van de groepsgrootte worden bepaald, wat het aantal 

dieren beperkt. Door de dieren in het acute model te instrumenteren kan bovendien in hetzelfde dier, op meerdere tijdstippen longfunctie worden uitgelezen 

wat het aantal benodigde dieren sterk vermindert. Vermindering van proefdieren wordt bovendien bewerkstelligd met dit protocol door meerdere 

uitkomstparameters te analyseren in één dier. Zo wordt voorkomen dat meerdere studieprotocollen nodig zijn. Gebruik van het weefsel na afloop van de 

experimenten is zoveel mogelijk geoptimaliseerd, zodat histologie, analyse van cytokines m.b.v. ELISA en isolatie van eiwit voor western blot alsmede isolatie 

van RNA voor gen expressie analyse van hetzelfde dier mogelijk is. Zo wordt het aantal benodigde dieren zoveel mogelijk teruggebracht. 

Verfijning: 

Door de dieren in het acute model te instrumenteren wordt niet alleen vermindering van het aantal dieren bereikt maar wordt de proef ook verfijnd omdat de 

longfunctiemetingen kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik van anesthesie. Voor de chronische studies zijn deze herhaalde longfunctiemetingen niet 

nodig zodat ervoor gekozen deze dieren niet te instrumenteren. Verfijning is tevens bewerkstelligd door waar mogelijk een acuut protocol te gebruiken, om zo 

het ongerief voor het dier zo laag mogelijk te houden. Indien de onderzoeksopzet geen chronisch protocol vereist kan op deze manier het aantal challenges 

terug gebracht worden. Daarnaast is het chronische protocol zo geoptimaliseerd dat met een zo klein mogelijk aantal challenges toch "chronische" 

karakteristieken van astma pathologie geinduceerd kunnen worden, zoals slijmcelhyperplase, fibrose en gladde spier hypertrofie. Het zoveel mogelijk 

gebruiken van vernevelde oplossingen (lokale toediening) is ook een vorm van verfijning omdat dit de systemische blootstelling aan farmaca sterk beperkt. 

 Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lijden of angst bij de dieren en de kans op nadelige milieueffecten tot een minimum te 

beperken. 

 Het plaatsen van de intrapleurale ballon t.b.v. de longfunctiemetingen in de cavia gebeurt onder algehele anesthesie. Geinstrumenteerde dieren zullen 

postoperatief worden behandeld met pijnbestrijding. De cavia's zullen worden gewend aan de challenge kooien in de weken voordat de vernevelingen starten 

om ze te laten wennen aan de omgeving en het geluid dat de vernevelaars produceren. De allergeenblootstelling wordt stapsgewijs opgebouwd om te 

voorkomen dat de astmatische respons onnodig zwaar is voor de dieren. De bronchoalveolaire lavage vindt plaats onder algehele anesthesie.  
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Herhaling en duplicering 

 E. Herhaling 

 Geef aan hoe is nagegaan of deze dierproeven niet al eerder zijn uitgevoerd. Indien van toepassing geef aan waarom duplicatie noodzakelijk is. 

 Doordat de focus van onze groep ligt op longziekten, zijn we goed op de hoogte van de literatuur. Ook door het regelmatig bezoeken van congressen weten 

we wat er speelt in het veld. Daarnaast hebben we veel samenwerkingen binnen ons veld, en zijn we dus goed op de hoogte van het onderzoek van onze 

collega's in andere groepen. 

 

 

Interventies waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zullen slechts gebruikt worden als controle. Het past niet binnen het doel van de proef 

om interventies te selecteren waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zonder dat hier een vernieuwende invalshoek aanwezig is. Dit zal voor 

elk experiment gecontroleerd worden met PubMed als alomvattende bron van de biomedische literatuur. 

 
Huisvesting en verzorging 

 F. Huisvesting en verzorging 

 Worden de dieren anders dan volgens de eisen in bijlage III van de richtlijn 2010/63/EU gehuisvest en/of verzorgd?  

  Nee  

               Ja >  Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wijze de dieren worden gehuisvest en verzorgd en motiveer 

de keuze om af te wijken van de eisen in bovengenoemde bijlage III. 

                    

 G. Plaats waar de dieren worden gehuisvest 

•  Worden de dierproeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inrichting die niet onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een 
instellingsvergunninghouder Wod valt? 

  Nee > Ga verder met vraag H. 

               Ja > Geef aan wat voor bedrijf of instelling dit betreft. 

                    

 Waarom is hiervoor gekozen en hoe wordt een adequate huisvesting, verzorging en behandeling van de dieren gewaarborgd? 

       

 
Ongeriefinschatting/humane eindpunten 

 H. Pijn en pijnbestrijding 

 Valt te voorzien dat er pijn kan optreden bij de dieren? 
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 Nee > Ga verder met vraag I. 

               Ja > Worden in dat geval verdoving, pijnstilling en/of andere pijnverlichtingsmethoden toegepast? 

                               Nee > Motiveer dan waarom geen pijnverlichtingsmethoden worden toegepast.   

                                      

                    Ja 

 I. Overige aantasting van het welzijn en maatregelen 

 Welke eventuele andere vormen van welzijnsaantasting worden voorzien? 

 Geen 

 Geef aan wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. 
 Nvt 
 
Beschrijf welke maatregelen worden genomen om deze schadelijke effecten te voorkomen of waar mogelijk te minimaliseren. 
 
Nvt 

 J. Humane eindpunten 

•  
Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van humane eindpunten geïndiceerd is om verder lijden van de 

dieren te voorkomen? 

  Nee > Ga verder met vraag K. 

               Ja > Geef aan welke criteria hierbij worden gehanteerd. 

              Postoperatief (bij geinstrumeneteerde dieren) zullen de dieren zorgvuldig worden geobserveerd. In geval van een gewichtsafname van meer dan 15% óf een 

gewichstafname van meer dan 10% gedurende één week zullen de dieren worden getermineerd om verder ongerief te voorkomen.  

 Welk percentage van de dieren loopt kans deze criteria te halen? 

 Minder dan 10% 

 K. Classificatie van ongerief 

 Geef aan hoe in het licht van alle hierboven beschreven negatieve effecten het cumulatief ongerief wordt geclassificeerd in termen van 

‘terminaal’, ‘licht’, ‘matig’ of  ‘ernstig’ ongerief. 
 Het cumulatieve ongerief wordt ingeschaald als matig. 

 
Einde experiment 

 L. Wijze van doden 

 Worden de dieren als onderdeel van het experiment of na afloop van het experiment gedood? 

  Nee > Ga verder met de ondertekening. 

              



  

 
Pagina 7 van 7 

 

 Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essentieel is voor deze proef. 

 De longen worden uitgenomen voor verdere studies in het lab. 

Wordt er een methode(n) van doden uit bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU toegepast? 

                               Nee > Beschrijf de euthanasiemethode en onderbouw de keuze hiervoor. 

                                      

                    Ja  
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             1 Algemene gegevens 

 
1.1 Vul uw deelnemernummer 

van de NVWA in. 

 

 

 

10500 

  1.2 Vul de naam van de 

instelling of organisatie in. 
Rijksuniversiteit Groningen 

    1.3 Vul het volgnummer en het 
type dierproef in.  
 
Gebruik de volgnummers 
van vraag 3.4.4 van het 
format Projectvoorstel. 

Volgnummer  Type dierproef 

  4  Een muismodel voor acuut en chronisch astma 

  

2 Beschrijving dierproeven 

 
A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters 

  Beschrijf de keuze van de experimentele aanpak en de primaire uitkomstparameters. 

 Doel van de proef: 

Om de pathofysiologie van astma te onderzoeken en de effectiviteit van (experimentele) geneesmiddelen te testen zal ook gebruik gemaakt worden van 

experimentele muizenmodellen van astma. De muis biedt unieke mogelijkheden voor onderzoek naar astma, omdat met behulp van genetische modificatie de 

relatieve bijdrage van de Muscarine M3 receptor aan de pathofysiologie van astma onderzocht kan worden, en op deze manier nieuwe targets voor 

geneesmiddelen geidentificeerd kunnen worden. Bovendien zijn er voor de muis duidelijk betere (moleculaire) tools beschikbaar (bijv. antilichamen, probes).  

Uitleesparameters: 

Bijlage 
Beschrijving dierproeven 
 
 Deze bijlage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven. 
 Per type dierproef moet u deze bijlage invullen en toevoegen. 

 Meer informatie vindt u op de website www.zbo-ccd.nl. 
 Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028). 
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Belangrijkste uitkomstparameter voor deze studies zijn effecten op luchtwegontsteking en effecten op luchtwegremodeling (structurele veranderingen in de 

luchtwegen), waaronder Th2 type ontsteking en eosinofilie, de aanmaak van ontstekingsfactoren, luchtweg-gladde spierverdikking, subepitheliale fibrose, 

slijmbekercelhyperplasie en vasculaire remodelling. 

Relatie van de proef tot experimentele doelen: 

Deze proef is met name bedoeld om meer mechanistische vragen te beantwoorden en te onderzoeken hoe biomechanische signalering wordt geactiveerd in 

het model en in hoeverre dit wordt beinvloed door het remmen van de ontsteking, luchtwegcontractie of beide. Dit zal enerzijds farmacologisch worden 

onderzocht terwijl anderzijds muscarine M3 receptor KO muizen zullen worden gebruikt om de vraagstelling te beantwoorden. 

 Beschrijf de beoogde behandeling van de dieren (inclusief de aard, de frequentie en de duur van de behandelingen waaraan de dieren worden blootgesteld) 

en onderbouw de gekozen aanpak. 

 De muizen worden gesensitiseerd tegen ovalbumine via een i.p. injectie met ovalbumine en AL(OH)3 in steriel fysiologisch zout. Sensitisatie vindt tot drie 

keer plaats (dag 0 en dag 14, en dag 21). Vervolgens worden de muizen blootgesteld aan ovalbumine of fysiologisch zout via inhalatie. Deze blootstelling kan 

acuut (op dag 28, 29 en 30) of chronisch (op dag 26, 27, 33, 34, 40, 41, 47 en 48) zijn. Muizen kunnen voor elke challenge behandeld worden met 

(experimentele) geneesmiddelen, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van muscarine M3 receptor KO muizen om de rol van luchtwegvernauwing te 

onderzoeken. Na allergeenblootstelling kan de longfunctie van de dieren worden bepaald zoals gespecificeerd in dierproef 1 (Buxco/Flexivent). Na afloop van 

de experimenten zullen de muizen worden getermineerd onder anesthesie in het kader van de proef. Er zal na terminatie bloed worden afgenomen voor de 

analyse van systemische ontsteking; bovendien zullen de longen geanalyseerd worden, onder andere door middel van een bronchoalveolaire lavage of door 

het uitnemen van de longen voor de analyse van lokale ontsteking en remodelling. Longen en bloedmonsters zullen vervolgens op ijs worden vervoerd naar 

het lab voor verdere verwerking. 

 Geef aan welke overwegingen en statistische methoden worden gebruikt om het aantal benodigde dieren tot een minimum te beperken. 

 Gegevens met betrekking tot de gemiddelden en varianties van de verschillende uitleesparameters zijn bekend uit voorgaande studies. Op basis van deze 

gegevens kan een groepsgrootte worden berekend, waarbij het significantieniveau alpha steeds op 0.05 zal worden gesteld en gebruik zal worden gemaakt 

van een Student's t-test, een Mann-Whitney U test of een one-way ANOVA, afhankelijk van de experimentele proefopzet, om deze groepsgrootte te bepalen. 

Het minimaal te detecteren verschil tussen de gemiddelden van de behandelde en onbehandelde groep zal afhankelijk zijn van de gekozen interventie en op 

basis van het aanwezige vooronderzoek zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat.  

 B. De dieren 

 Benoem de diersoorten, herkomst, geschatte aantallen en levenstadia. Onderbouw deze keuzes. 

 Voor de studies zullen muizen worden gebruikt. Muizen zijn goed gekarakteriseerd voor de verschillende uitleesparameters. Muizen zijn gekenmerkt door een 

goede inductie van allergeen geïnduceerde luchtwegreactiviteit, -ontsteking en -remodelling. In specifieke gevallen wordt gewerkt met transgene dieren. 

 

Herkomst van de muizen is aankoop bij  of via eigen fok. Het betreft wildtype dieren, alsmede genetisch gemodificeerde dieren 

voor de muscarine M3 receptor. Levenstadium: 6 weken tot 6 maanden oud.  

 

Voor doel 1 worden naar verwachting 3 verschillende ontstekingsremmende interventies getest, ieder in 3 verschillende doseringen. Bij deze studies zijn per 

interventie steeds additionele controlegroepen dieren nodig (fysiologisch zout controle, ovalbumine controle, interventie + fysiologisch zout), zodat per 

interventie 6 groepen nodig zijn (3 controlegroepen + 3 interventieconcentraties in allergeen blootgestelde dieren). Uitgegaan van een gemiddelde geschatte 

groepsgrootte van 8 dieren, zijn voor doel 1 dan 3(type interventies)*6(groepen)*8 = 144 wild-type muizen nodig.  
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Voor doel 2 zijn op basis van dezelfde berekening eveneens 144 muizen nodig. 

 

 

 

 

Voor doel 3 zullen 3 combinaties van ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende farmaca worden getest, waarbij de dosering zal worden geselecteerd uit 

bovenstaande experimenten. Hiertoe zijn per studie 8 groepen (onstekingsremmer + fys. zout; ontstekingsremmer + ovalbumine; luchtwegverwijder + fys. 

zout; luchtwegverwijder + ovalbumine, ovalbumine controle, fys zout controle, ontstekingsremmer + luchtwegverwijder + fys zout; ontstekingsremmer + 

luchtwegverwijder + ovalbumine) nodig nodig.  Uitgaande vann een groepsgrootte van 8 dieren zijn voor doel 3 dan 3(type interventies)*8(groepen)*8 = 

192 wild-type muizen nodig. 

 

In totaal zijn voor dierproef 4 derhalve 144+144+192 = 480 wild-type muizen nodig. Omdat deze proeven tevens zullen worden uitgevoerd in muizen die 

deficiënt zijn in de muscarine M3 receptor zullen volgens een vergelijkbare berekening nog eens 480 muscarine M3 receptor KO dieren nodig zijn. Samen zijn 

er voor dit deelproject dan 960 muizen nodig. 

 
 
C. Hergebruik 

 Is er hergebruik van dieren? 

  Nee, ga door met vraag D. 

               Ja >  Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

                    

              Is er in het voorgaande of in het geplande gebruik sprake van (of een risico van) ernstig ongerief? 

  Nee  

               Ja > Geef aan op basis van welke overwegingen hergebruik in dit geval acceptabel wordt geacht. 

                    

 D. Vervanging, vermindering en verfijning 

  Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning zijn meegewogen bij het bepalen van de experimentele strategie, de 
keuze van de dieren en de opzet van de dierproef en welk keuzes daarbij zijn gemaakt. 

 Voor de start van een experiment wordt overwogen of het experiment noodzakelijk is. Er zal altijd gestart worden met in vitro experimenten, voordat 

overgegaan wordt op in vivo experimenten. Daarnaast kan het effect van een geneesmiddel eerst ex vivo in lung slices getest worden, voordat overgegaan 

wordt op het levende dier.   

Vermindering van proefdieren wordt bewerkstelligd met dit protocol door meerdere uitkomstparameters te analyseren in één dier. Zo wordt voorkomen dat 

meerdere studieprotocollen nodig zijn. Gebruik van het weefsel na afloop van de experimenten is zoveel mogelijk geoptimaliseerd, zodat histologie, analyse 

van cytokines m.b.v. ELISA en isolatie van eiwit voor western blot alsmede isolatie van RNA voor gen expressie analyse van hetzelfde dier mogelijk is. Zo 
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wordt het aantal benodigde dieren zoveel mogelijk teruggebracht. 

Verfijning is bewerkstelligd door zowel een acuut als een chronisch protocol te gebruiken, om zo het ongerief voor het dier zo laag mogelijk te houden. Indien 

de onderzoeksopzet geen chronisch protocol vereist kan op deze manier het aantal challenges terug gebracht worden. Daarnaast is het chronische protocol zo 

geoptimaliseerd dat met een zo klein mogelijk aantal challenges toch "chronische" karakteristieken van astma pathologie geinduceerd kunnen worden, zoals 

slijmcelhyperplase, fibrose en gladde spier hypertrofie. Het zoveel mogelijk gebruiken van vernevelde oplossingen (lokale toediening) is ook een vorm van 

verfijning omdat dit de systemische blootstelling aan farmaca sterk beperkt. 

 Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lijden of angst bij de dieren en de kans op nadelige milieueffecten tot een minimum te 

beperken. 

 De kans op pijn of lijden is tot een minimum beperkt, doordat er weinig invasieve handelingen verricht worden aan het levende dier. De kans op angst wordt 

zoveel mogelijk beperkt door de dieren in groepen te huisvesten, en deze groepen bij elkaar te laten gedurende de challenge en niet te combineren met 

andere groepen. Er worden geen nadelige milieu effecten verwacht van gebruik van het gebruik van ovalbumine. Daarnaast worden experimenten uitgevoerd 

in een zuurkast. Het gebruik van transgene muizen en hieruit verkregen biologisch materiaal wordt georganiseerd in een faciliteit die geschikt is voor 

ingeperkt gebruik op D-1 en ML-1 niveau. 

 
Herhaling en duplicering 

 E. Herhaling 

 Geef aan hoe is nagegaan of deze dierproeven niet al eerder zijn uitgevoerd. Indien van toepassing geef aan waarom duplicatie noodzakelijk is. 

 Doordat de focus van onze groep ligt op longziekten, zijn we goed op de hoogte van de literatuur. Ook door het regelmatig bezoeken van congressen weten 

we wat er speelt in het veld. Daarnaast hebben we veel samenwerkingen binnen ons veld, en zijn we dus op de hoogte van het onderzoek van onze collega's 

in andere groepen. 

 

Interventies waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zullen slechts gebruikt worden als controle. Het past niet binnen het doel van de proef 

om interventies te selecteren waarvan het effect op luchtwegreactiviteit al bekend is zonder dat hier een vernieuwende invalshoek aanwezig is. Dit zal voor 

elk experiment gecontroleerd worden met PubMed als alomvattende bron van de biomedische literatuur. 

 
Huisvesting en verzorging 

 F. Huisvesting en verzorging 

 Worden de dieren anders dan volgens de eisen in bijlage III van de richtlijn 2010/63/EU gehuisvest en/of verzorgd?  

  Nee  

               Ja >  Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wijze de dieren worden gehuisvest en verzorgd en motiveer 

de keuze om af te wijken van de eisen in bovengenoemde bijlage III. 

                    

 G. Plaats waar de dieren worden gehuisvest 

•  Worden de dierproeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inrichting die niet onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een 
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instellingsvergunninghouder Wod valt? 

  Nee > Ga verder met vraag H. 

               Ja > Geef aan wat voor bedrijf of instelling dit betreft. 

                    

 Waarom is hiervoor gekozen en hoe wordt een adequate huisvesting, verzorging en behandeling van de dieren gewaarborgd? 

       

 
Ongeriefinschatting/humane eindpunten 

 H. Pijn en pijnbestrijding 

 Valt te voorzien dat er pijn kan optreden bij de dieren? 

  Nee > Ga verder met vraag I. 

               Ja > Worden in dat geval verdoving, pijnstilling en/of andere pijnverlichtingsmethoden toegepast? 

                               Nee > Motiveer dan waarom geen pijnverlichtingsmethoden worden toegepast.   

                                      

                    Ja 

 I. Overige aantasting van het welzijn en maatregelen 

 Welke eventuele andere vormen van welzijnsaantasting worden voorzien? 

 Dieren zouden benauwd kunnen worden gedurende de blootstellingen aan allergeen. 

 Geef aan wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. 
 Het vernevelen van allergeen wat bronchoconstrictie kan veroorzaken. 
 
Beschrijf welke maatregelen worden genomen om deze schadelijke effecten te voorkomen of waar mogelijk te minimaliseren. 
 
Uit eerdere studies weten we dat dit in de muis niet tot nauwelijks optreedt. Dieren worden desalniettemin goed geobserveerd en bij tekenen van obstructie 

wordt de challenge gestaakt. 

 J. Humane eindpunten 

•  
Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van humane eindpunten geïndiceerd is om verder lijden van de 

dieren te voorkomen? 

  Nee > Ga verder met vraag K. 

               Ja > Geef aan welke criteria hierbij worden gehanteerd. 

              •  

Indien er aanwijzingen zijn van zeer ernstig ongerief (beoordeling op benauwdheid, lichaamshouding, sufheid en meer dan 15% verlies van lichaamsgewicht) 
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dan zal de proef vroegtijdig beeindigd  worden. 

 

 Welk percentage van de dieren loopt kans deze criteria te halen? 

 In eerdere studies is dit nog niet voorgekomen. De kans hierop wordt dan ook erg laag geschat (<1%). 

 K. Classificatie van ongerief 

 Geef aan hoe in het licht van alle hierboven beschreven negatieve effecten het cumulatief ongerief wordt geclassificeerd in termen van 

‘terminaal’, ‘licht’, ‘matig’ of  ‘ernstig’ ongerief. 
 Het ongerief wordt ingeschaald als matig. Dieren ondervinden ongerief van i.p. injecties (2/3 keer) voor sensitisatie, alsmede door het vernevelen van 
geneesmiddel en allergeen. Dit laatste zorgt voor het meeste ongerief. Tot slot zullen de dieren gering ongerief ondervinden van het opofferen, waarbij ze 
subcutaan een injectie zullen krijgen. 

 
Einde experiment 

 L. Wijze van doden 

 Worden de dieren als onderdeel van het experiment of na afloop van het experiment gedood? 

  Nee > Ga verder met de ondertekening. 

               Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essentieel is voor deze proef. 

 De longen worden uitgenomen voor verdere studies in het lab. 

Wordt er een methode(n) van doden uit bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU toegepast? 

                               Nee > Beschrijf de euthanasiemethode en onderbouw de keuze hiervoor. 

                                      

                    Ja  

  



Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Broerstraat 5 
9712 CP Groningen 
Rijksuniversiteit Groningen 

Datum 04-juni 2015 
Betreft Beslissing Aanvraag projectvergunning dierproeven 

Geachte heer/mevrouw, 

Centrale Commissie 
Dierproeven 

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
www.zbo-ccd.nl 

T 0900-2800028 (10 ct /min) 

zbo-ccd@minez.nl 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
AVO 10500201581 

Uw referentie 

Bijlagen 
1 

Op 27 maart hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning dierproeven ontvangen. Het 
gaat om uw project' luchtweghyperreactiviteit bij astma' met aanvraagnummer 
AVD10500201581. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. 

Op 24 april 2015 heeft u een gewijzigde aanvraag gestuurd naar aanleiding van een brief van het 
secretariaat van de CCD. Naar aanleiding van de gewijzigde aanvraag heeft de DEC op 26 mei 
2015 een nieuw DEC-advies opgesteld. 

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 starten. De vergunning wordt afgegeven vanaf dagtekening van 
deze brief tot en met 30 april 2020. 

Beoordeling achteraf 
Na afloop van het project zal er een beoordeling plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 10a1 lid 1d 
en lid 3 van de Wet op de dierproeven. Meer informatie over de eisen bij een beoordeling achteraf 
vindt u in de bijlage. 

Procedure 
Wij hebben advies gevraagd bij de Dierexperimentencommissie DEC RUG. Dit advies is opgesteld 
op 26 mei 2015. Bij de beoordeling van uw aanvraag is dit advies betrokken overeenkomstig 
artikel 10a lid 3 van de wet. Wij kunnen ons vinden in de conclusies van het advies van de 
Dierexperimentencommissie. Wij nemen dit advies van de commissie over, inclusief de daaraan 
ten grondslag liggende motivering. De CCD voegt daaraan de volgende overweging toe: 
Het onderzoeksvoorstel is wetenschappelijk van goede kwaliteit. De te onderzoeken hypothesen 
zijn vernieuwend en de uitkomsten kunnen belangrijke nieuwe inzichten opleveren ten aanzien 
van het fundamentele begrip van het ziektebeeld van acuut en chronisch astma. De resultaten 
zijn vertaalbaar naar nieuwe genezingsmetheden van astma. De onderzoeksgroep heeft ruime 
ervaring met het doen van onderzoek met de gekozen diermodellen en heeft op adequate wijze 
invulling gegeven aan de 3V's. Het gebruik van proefdieren wordt beperkt doordat een aanzienlijk 
deel van het onderzoek in-vitro wordt uitgevoerd. 
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Datum 
04juni 2015 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
AVD10500201581 

Dit advies en de in de bijlage opgenomen beschrijving van de artikelen van de wet- en 
regelgeving liggen ten grondslag aan 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 ieder geval de datum van de beslissing 
waartegen u bezwaar maakt en het aanvraagnummer te vermelden. U vindt deze gegevens in het 
colofon. 

Bezwaar schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens bent. Dat betekent dat 
dat besluit 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. 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Op 
http://www.rechtspraak.ni/Organisatie/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 et/minuut). 

Met vriendelijke groet, 

De Centrale Commissie Dierproeven 

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 gepubliceerd in de Staatscourant van 2 
januari 2015, Nr. 163 

Bijlagen 
- Vergunning 

Hiervan deel uitmakend: - DEC-advies 
- Weergave wet- en regelgeving 
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Centrale Commissie Dierproeven 

Projectvergunning 

gelet op artikel 1 Oa van de Wet op de dierproeven 

Verleent de Centrale Commissie Dierproeven aan 
Naam: Rijksuniversiteit Groningen 
Adres: Broerstraat 5 
Postcode en woonplaats: 9712 CP Groningen 
Deelnemersnummer: 10500 

deze projectvergunning voor het tijdvak van dagtekening van de vergunning tot en met 30 april 2020, 
voor het project 'hyperreactiviteit bij astma' met aanvraagnummer AVD10500201581, volgens advies 
van Dierexperimentencommissie DEC RUG. De verantwoordelijk onderzoeker is 
De aanvraag omvat de volgende bescheiden: 

1. een aanvraagformulier projectvergunning dierproeven, ontvangen op 27 maart 2015. 
2. de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen: 

a. Projectvoorstel, zoals ontvangen bij digitale indiening op 24 april 2015; 
b. Niet-technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen bij digitale indiening op 

24 april 2015; 
c. Advies van Dierexperimentencommissie, ontvangen op 26 mei 2015. 

Dierproeven 

Naam dierproef Diersoort Aantal Ernst Voorwaarden 
dieren 

Dierproef 1 Muis 72 Licht Geen 
Cavia 72 Matig 

Dierproef 2 Muis 192 Terminaal Geen 
Cavia 192 of matig 

Dierproef 3 Cavia 960 Matig Geen 

Dierproef 4 Muis 960 Matig Geen 

Pagina 3 van 5 



Weergave wet- en regelgeving 
Dit project en wijzigingen 

Datum 
04juni 2015 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
AVD10500201581 

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 dierenwelzijn, 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, behandeld 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 Dierproevenbesluit 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 verminderde 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 pijnbestrijdingsmethoden, 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 
dierenlijnen, 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 matige of ernstige vorm van pijn, lijden, angst of blijven schade 

Pagina 4 van 5 



Datum 
04juni 2015 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
AVD10500201581 

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 dierhouderijsysteem, als de gezondheidstoestand van het dier het toelaat, er geen 
gevaar is voor volksgezondheid, diergezondheid of milieu en er passende maatregelen zijn genomen om 
het welzijn van het dier te waarborgen. 
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10 december 2014 

Format DEC-advies 

Maak bij de toepassing van dit format gebruik van de bijbehorende toelichting, 
waarin elke stap in het beoordelingsproces wordt toegelicht 

A. Algemene gegevens over de procedure 
1. Aanvraagnummer AVO 10500201581 astma (interne code 

2. Titel van het project Luchtweg hyperreactiviteit bij astma 

3. Titel van de NTS: Luchtweg overgevoeligheid bij astma 

4. Type aanvraag: 

X nieuwe aanvraag projectvergunning (opnieuw 

beoordeeld na vragen CCD) 

wijziging van vergunning met nummer 

5. Contactgegevens DEC: 

- naam DEC: DEC-RUG 

- telefoonnummer contactpersoa 

- mailadres contactpersoon. 

6. Adviestraject (data dd-mm-jjjj): 

ontvangen door DEC: 04-05-2015 (herziene aanvraag na 

vragen CCD) 

aanvraag compleet: 04-05-2015 

in vergadering besproken: 21-05-2015 

anderszins behandeld: n.v.t. 

termijnonderbreking(en) van I tot n.v.t. 

besluit van CCD tot verlenging van de totale adviestermijn met 

maximaal 15 werkdagen n.v.t. 

aanpassing aanvraag n.v.t. 

advies aan CCD: 26-05-2015 

7. Eventueel horen van aanvrager n.v.t. 

Datum 

Plaats 

Aantal aanwezige DEC-leden 

Aanwezige (namens) aanvrager 
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Strekking van de vraag I vragen 

Strekking van het (de) antwoord(en) 

Het horen van de aanvrager heeft geleid tot aanpassing van de aanvraag 

8. Correspondentie met de aanvrager n.v.t. 

Datum 

Strekking van de vraag I vragen 

Datum antwoord 

Strekking van het (de) antwoord(en) 

De antwoorden hebben geleid tot aanpassing van de aanvraag 

9. Eventuele adviezen door experts (niet lid van de DEC): n.v.t. 

- Aard expertise 

- Deskundigheid expert 

Datum verzoek 

- Strekking van het verzoek 

Datum expert advies 

Expert advies 

B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling) 
1. Het project is vergunningplichtig (dierproeven in de zin der wet) 

la 

2. De aanvraag betreft een nieuwe aanvraag I een melding I een wijziging op 

een bestaande vergunning 

Nieuwe aanvraag, aangepast na vragen van de CCD 

3. De DEC is competent om hierover te adviseren 

la 

4. Vanwege betrokkenheid bij het betreffende project is een aantal DEC-leden, 

met het oog op onafhankelijkheid en onpartijdigheid, niet betrokken bij de 

advisering 

n.v.t. 
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C. Beoordeling (inhoud): 

1. Het project is: 

X uit wetenschappelijk oogpunt verantwoord 

uit onderwijskundig oogpunt verantwoord 

o uit het oogpunt van productiedoeleinden verantwoord 

o wettelijk vereist 

2. De in de aanvraag aangekruiste doelcategorie(ën) is I zijn in 

overeenstemming met de hoofddoelstelling(en) 

Ja 

3. De DEC onderschrijft het belang van de doelstelling. Het wordt ingeschat als 

essentieel 

4. De gekozen strategie en experimentele aanpak kunnen leiden tot het behalen 

van de doelstelling binnen het kader van het project 

Ja 

5. Er is sprake van de volgende bijzonderheden op het gebied van categorieën 

van dieren, omstandigheden of behandeling van de dieren. De keuze hiervoor 

is voldoende wetenschappelijk onderbouwd 

n.v.t. 

6. Het ongerief als gevolg van de dierproeven is realistisch ingeschat en 

geclassificeerd: 

ja 

7. Er zijn geen methoden die de voorgestelde dierproeven geheel of gedeeltelijk 

zouden kunnen vervangen: 

Nee, de aanvragers hebben laten zien dat ze optimaal gebruik zullen 

maken van reële alternatieven. 

3 



10 december 2014 

8. In het project wordt optimaal tegemoet gekomen aan de vereiste van de 

vermindering van dierproeven. Het maximale aantal te gebruiken dieren is 

realistisch ingeschat. De aanvrager beschikt over voldoende expertise en 

informatie om, bij wettelijk vereist onderzoek, te voorkomen dat onnodige 

duplicatie plaatsvindt 

Ja, de aanvragers hebben het benodigd aantal dieren realistisch 

ingeschat. Dit op basis van ervaring. Per uit te voeren protocol kan 

met behulp van poweranalyses het aantal dieren tot een minimum 

beperkt worden. 

9. Het project is in overeenstemming met de vereiste van de verfijning van 

dierproeven en het project is zo opgezet dat de dierproeven zo humaan 

mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Er is geen sprake van belangwekkende 

milieueffecten 

Ja, de aanvragers hebben goed beschreven hoe ze verfijning 

toepassen. 

lO.De niet-technische samenvatting is een evenwichtige weergave van het 

project en begrijpelijk geformuleerd 

Ja, de NTS is een goed leesbare stuk, waarin de auteurs het medische 

en maatschappelijke belang goed beargumenteerd hebben. 

D. Ethische afweging 
De doeleinden van het project rechtvaardigen het voorgestelde gebruik van 

dieren, de schade in de vorm van lijden, pijn en angst bij dit aantal dieren wordt 

gerechtvaardigd door het verwachte resultaat. Het is uit wetenschappelijk 

oogpunt verantwoord en het is waarschijnlijk dat de doeleinden worden gehaald. 

Op termijn kan het project voordelen opleveren voor mens, dier of milieu. 

Het belang van de doelstellingen wordt door de DEC onderschreven. De 

concrete doelstellingen zijn haalbaar en kunnen niet zonder proefdieren 

behaald worden. 
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E. Advies 
1. Advies aan de CCD 

D De DEC adviseert de vergunning niet te verlenen vanwege: 

o De vaststelling dat het project niet vergunningplichtig is 

o De volgende doorslaggevende ethische bezwaren 

o De volgende tekortkomingen in de aanvraag 

D De DEC adviseert de vergunning te verlenen onder de volgende 

voorwaarden 

o Op grond van het wettelijk vereiste dient de projectleider bij 

beëindiging van het project een beoordeling achteraf aan te leveren 

die is afgestemd met de IvD. 

o Voor de uitvoering van dit project is tevens een ministeriële 

ontheffing vereist 

o Overige door de DEC aan de uitvoering verbonden voorwaarden 

X De DEC adviseert de vergunning te verlenen 

2. Het uitgebrachte advies is gebaseerd op consensus of op een meerderheids

minderheidsstandpunt 

Dit besluit is door de DEC unaniem genomen 
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Format DEC-advies  

Maak bij de toepassing van dit format gebruik van de bijbehorende toelichting, 
waarin elke stap in het beoordelingsproces wordt toegelicht 

A. Algemene gegevens over de procedure 

1. Aanvraagnummer AVD 10500201581 astma (interne code  

2. Titel van het project Luchtweg hyperreactiviteit bij astma 

3. Titel van de NTS: Luchtweg overgevoeligheid bij astma 

4. Type aanvraag: 

 X nieuwe aanvraag projectvergunning (opnieuw  

 beoordeeld na vragen CCD) 

�  wijziging van vergunning met nummer 

5. Contactgegevens DEC: 

- naam DEC:  DEC-RUG 

- telefoonnummer contactpersoon:  

- mailadres contactpersoon:  

6. Adviestraject (data dd-mm-jjjj): 

�  ontvangen door DEC:  04-05-2015 (herziene aanvraag na 

vragen CCD) 

�  aanvraag compleet: 04-05-2015 

�  in vergadering besproken: 21-05-2015 

�  anderszins behandeld: n.v.t. 

�  termijnonderbreking(en) van / tot   n.v.t. 

�  besluit van CCD tot verlenging van de totale adviestermijn met 

maximaal 15 werkdagen  n.v.t. 

�  aanpassing aanvraag  n.v.t. 

�  advies aan CCD: 26-05-2015 

7. Eventueel horen van aanvrager n.v.t. 

- Datum 

- Plaats 

- Aantal aanwezige DEC-leden 

- Aanwezige (namens) aanvrager 
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- Strekking van de vraag / vragen 

- Strekking van het (de) antwoord(en) 

 

- Het horen van de aanvrager heeft geleid tot aanpassing van de aanvraag 

8. Correspondentie met de aanvrager n.v.t. 

- Datum 

- Strekking van de vraag / vragen 

- Datum antwoord 

- Strekking van het (de) antwoord(en) 

- De antwoorden hebben geleid tot aanpassing van de aanvraag  

9. Eventuele adviezen door experts (niet lid van de DEC): n.v.t. 

- Aard expertise 

- Deskundigheid expert 

- Datum verzoek 

- Strekking van het verzoek 

- Datum expert advies 

- Expert advies 

 

B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling) 

1. Het project is vergunningplichtig (dierproeven in de zin der wet) 

     Ja 

2. De aanvraag betreft een nieuwe aanvraag / een melding / een wijziging op 

een bestaande vergunning 

Nieuwe aanvraag, aangepast na vragen van de CCD 

3. De DEC is competent om hierover te adviseren  

Ja 

4. Vanwege betrokkenheid bij het betreffende project is een aantal DEC-leden, 

met het oog op onafhankelijkheid en onpartijdigheid, niet betrokken bij de 

advisering  

n.v.t. 
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C. Beoordeling (inhoud): 

1. Het project is: 

X uit wetenschappelijk oogpunt verantwoord 

� uit onderwijskundig oogpunt verantwoord 

� uit het oogpunt van productiedoeleinden verantwoord 

� wettelijk vereist 

2. De in de aanvraag aangekruiste doelcategorie(ën) is / zijn in 

overeenstemming met de hoofddoelstelling(en) 

Ja 

3. De DEC onderschrijft het belang van de doelstelling. Het wordt ingeschat als 

essentieel  

4. De gekozen strategie en experimentele aanpak kunnen leiden tot het behalen 

van de doelstelling binnen het kader van het project 

Ja 

5. Er is sprake van de volgende bijzonderheden op het gebied van categorieën 

van dieren, omstandigheden of behandeling van de dieren. De keuze hiervoor 

is voldoende wetenschappelijk onderbouwd 

n.v.t. 

6. Het ongerief als gevolg van de dierproeven is realistisch ingeschat en 

geclassificeerd: 

ja 

7. Er zijn geen methoden die de voorgestelde dierproeven geheel of gedeeltelijk 

zouden kunnen vervangen: 

Nee, de aanvragers hebben laten zien dat ze optimaal gebruik zullen 

maken van reële alternatieven. 
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8. In het project wordt optimaal tegemoet gekomen aan de vereiste van de 

vermindering van dierproeven. Het maximale aantal te gebruiken dieren is 

realistisch ingeschat. De aanvrager beschikt over voldoende expertise en 

informatie om, bij wettelijk vereist onderzoek, te voorkomen dat onnodige 

duplicatie plaatsvindt  

Ja, de aanvragers hebben het benodigd aantal dieren realistisch 

ingeschat. Dit op basis van ervaring. Per uit te voeren protocol kan 

met behulp van poweranalyses het aantal dieren tot een minimum 

beperkt worden. 

9. Het project is in overeenstemming met de vereiste van de verfijning van 

dierproeven en het project is zo opgezet dat de dierproeven zo humaan 

mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Er is geen sprake van belangwekkende 

milieueffecten 

Ja, de aanvragers hebben goed beschreven hoe ze verfijning 

toepassen.  

10.De niet-technische samenvatting is een evenwichtige weergave van het 

project en begrijpelijk geformuleerd 

Ja, de NTS is een goed leesbare stuk, waarin de auteurs het medische 

en maatschappelijke belang goed beargumenteerd hebben. 

 

D. Ethische afweging 

De doeleinden van het project rechtvaardigen het voorgestelde gebruik van 

dieren, de schade in de vorm van lijden, pijn en angst bij dit aantal dieren wordt  

gerechtvaardigd door het verwachte resultaat. Het is uit wetenschappelijk 

oogpunt verantwoord en het is waarschijnlijk dat de doeleinden worden gehaald. 

Op termijn kan het project voordelen opleveren voor mens, dier of milieu. 

Het belang van de doelstellingen wordt door de DEC onderschreven. De 

concrete doelstellingen zijn haalbaar en kunnen niet zonder proefdieren 

behaald worden.  
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E. Advies 

1. Advies aan de CCD 

� De DEC adviseert de vergunning niet te verlenen vanwege: 

o De vaststelling dat het project niet vergunningplichtig is 

o De volgende doorslaggevende ethische bezwaren 

o De volgende tekortkomingen in de aanvraag  

�  De DEC adviseert de vergunning te verlenen onder de volgende 

voorwaarden 

o Op grond van het wettelijk vereiste dient de projectleider bij 

beëindiging van het project een beoordeling achteraf aan te leveren 

die is afgestemd met de IvD.  

o Voor  de uitvoering van dit project is tevens een ministeriële 

ontheffing vereist  

o Overige door de DEC aan de uitvoering verbonden voorwaarden  

X   De DEC adviseert de vergunning te verlenen  

2. Het uitgebrachte advies is gebaseerd op consensus of op een meerderheids- 

minderheidsstandpunt 

Dit besluit is door de DEC unaniem genomen 

 

 



Geachte leden van de Centrale Commissie Dierproeven en de DEC RuG/UMCG Groningen 

Hartelijk dank voor de vlotte reactie op de herziene DEC aanvraag met als referentienummer 

AVD10500201581. Ik wil met deze brief graag de nog resterende onduidelijkheden wegnemen. De 

antwoorden op uw vragen hebben tot wijzigingen in de aanvraag geleid. Omdat het format van de 

aanvraag duidingen in de wijzigingen (bijv. track changes, ander kleur van het font), niet toestaat, 

heb ik ervoor gekozen de oorspronkelijke en herziene passages uit het project voor elke vraag apart 

hieronder uiteen te zetten zodat voor u duidelijk is hoe de wijzigingen zijn aangebracht. 

Vraag 1: Bij het beslismodel in de projectaanvraag begint u met onderzoek van effecten van 

farmaca(interventies) op naïeve dieren. 

Het is onduidelijk waarom u kiest voor stoffen waarvan de werking niet bekend is om de drie 

hoofdvragen op te willen lossen. Het lijkt juist logisch om te werken met stoffen waarvan de reactie 

in uw diermodellen zo veel mogelijk bekend is. Bij een onbekende werking van een stof bouwt u een 

extra variabele in om de rol en onderlinge interactie van luchtwegontsteking, -vernauwing en 

hyperreactiviteit te onderzoeken.  Leg uw keuze uit.  

Antwoord 1: U heeft gelijk dat dit niet goed blijkt uit de aanvraag. Het is evenwel zo dat van zowel 

corticosteroïden, PDE remmers als arginasremmers de ontstekingsremmende werking is beschreven 

in vitro, in diermodellen en (voor corticosteroïden en PDE remmers) in patiënten. Dat deze klasse 

geneesmiddelen ontstekingsremmend zullen zijn is derhalve geen vraag, en de gekozen aanpak is 

daarmee juist bij uitstek geschikt. Dit was niet duidelijk in de aanvraag en om deze reden is de 

volgende passage toegevoegd aan het projectvoorstel, paragraaf 3.4.1.  

Oorspronkelijke passage: In dit deelproject zullen de effecten van 3 ontstekingsremmende farmaca 

(corticosteroïden, PDE remmers, arginaseremmers) op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, 

luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling worden onderzocht. Dit zal geschieden door de 

effecten van deze farmaca te evalueren in een caviamodel voor acuut astma, waarin de ontwikkeling 

van de vroege en late astmatische reactie, luchtweghyperreactiviteit, luchtwegontsteking en 

remodelling in de tijd kunnen worden gevolgd.  

Herziene passage: In dit deelproject zullen de effecten van 3 ontstekingsremmende farmaca 

(corticosteroïden, PDE remmers, arginaseremmers) op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, 

luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling worden onderzocht. Van zowel corticosteroïden, PDE 

remmers als arginasremmers is de ontstekingsremmende werking beschreven in vitro, in 

diermodellen en (voor corticosteroïden en PDE remmers) in patiënten, wat de keuze voor deze 

klassen geneesmiddelen onderbouwt. Dit zal geschieden door de effecten van deze farmaca te 

evalueren in een caviamodel voor acuut astma, waarin niet alleen de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, maar ook van de vroege en late astmatische reactie, luchtweghyperreactiviteit  

en remodelling in de tijd kunnen worden gevolgd.  

Vraag 2: Het lijkt er op dat het project zo in elkaar zit dat het vinden van antwoorden op de drie 

vragen gehaald door alle proeven uit te voeren. Toch worden keuzemomenten ingebouwd, 

bijvoorbeeld het wel of niet overstappen van een cavia naar muismodel (van B naar C) of 

overstappen naar een knockout-model (van A naar C en van F naar G). Beschrijf navolgbaar waarop 

de keuzes zijn gebaseerd. 
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Antwoord 2:Dit is juist. In de gekozen aanpak wordt informatie verzocht uit alle drie de modellen. De 

keuze hiervoor is gelegen in het gegeven dat elk model specifieke, complementaire informatie 

toevoegt. Zo is de cavia bij uitstek geschikt om de fysiologie en pathofysiologie van de vroege en late 

astmatische respons te onderzoeken, maar ongeschikt voor het ophelderen van mechanismen door 

het beperkt beschikbaar zijn van moleculaire tools en transgenen. Voor meer mechanistisch 

onderzoek is de muis dan ook meer geschikt, terwijl de M3 knock-out een uniek model is om de 

relatie tussen bronchoconstrictie en de ontwikkeling van de gekozen uitleesparameters te 

onderzoeken. 

Evenwel lijkt het niet zinvol over te stappen naar de muis als in de cavia geen effecten van de 

gekozen behandelingen op hyperreactiviteit of remodelling worden gevonden. Evengoed is het niet 

zinvol experimenten in de M3 knock-out muis te starten als experimenten in wild-type dieren 

hebben uitgewezen dat er geen beïnvloeding is van bronchoconstrictie geïnduceerde genexpressie 

en signalering. Dit is in de aanvraag nu verduidelijkt, in het projectvoorstel paragraaf 3.4.3. 

Oorspronkelijke passage: 

A. Wat zijn de effecten van de gekozen interventies op luchtwegvernauwing in naïeve dieren 

(indien nog niet bekend). 

B. Wat zijn de effecten van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca 

(doel 2) op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in 

het caviamodel, inclusief reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

C. Indien hier op basis van B. aanleiding toe bestaat, wat zijn de effecten van de 

ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) op de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het muismodel (mechanismen), 

inclusief remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

D. Indien hier op basis van C. aanleiding toe bestaat, wat zijn de effecten van de 

ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) op de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in muizen die deficiënt zijn in de 

muscarine M3 receptor, inclusief remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

E. Indien hier op basis van B. aanleiding toe bestaat, wat zijn de effecten van combinaties van 

de ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende farmaca (doel 3) op de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het caviamodel, inclusief 

remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

F. Indien hier op basis van C. aanleiding toe bestaat, wat zijn de effecten van combinaties van 

de ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende farmaca (doel 3) op de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het muismodel, inclusief 

remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

G. Indien hier op basis van F. aanleiding toe bestaat, wat zijn de effecten van de 

ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) op de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in muizen die deficiënt zijn in de 

muscarine M3 receptor, inclusief remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

 

Herziene passage: 

A. Wat zijn de effecten van de gekozen interventies op luchtwegvernauwing in naïeve dieren 

(indien nog niet bekend). 



B. Wat zijn de effecten van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca 

(doel 2) op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in 

het caviamodel, inclusief reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

C. Indien in B effecten van deze interventies op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, 

luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling worden gemeten, wat zijn de mechanismen die ten 

grondslag liggen aan de effecten van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende 

farmaca (doel 2) op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en 

luchtwegremodelling in het muismodel, inclusief remodelling en reactiviteit van de kleine 

luchtwegen (longslices). 

D. Indien in C remming van mechanisch gestuurde genexpressie en signalering wordt gevonden 

en hieraan gekoppelde effecten op luchtwegontsteking en luchtwegremodelling , wat zijn de effecten 

van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) op de ontwikkeling 

van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in muizen die deficiënt zijn in 

de muscarine M3 receptor, inclusief remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

E. Indien in B effecten van deze interventies op de ontwikkeling van luchtwegontsteking, 

luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling worden gemeten, wat zijn de effecten van combinaties 

van de ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende farmaca (doel 3) op de ontwikkeling van 

luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het caviamodel, inclusief 

remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

F. Indien in C remming van mechanisch gestuurde genexpressie en signalering wordt gevonden 

en hieraan gekoppelde effecten op luchtwegontsteking en luchtwegremodelling, wat zijn de effecten 

van combinaties van de ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende farmaca (doel 3) op de 

ontwikkeling van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in het 

muismodel, inclusief remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

G. Indien in F remming van mechanisch gestuurde genexpressie en signalering wordt gevonden 

en hieraan gekoppelde effecten op luchtwegontsteking en luchtwegremodelling, wat zijn de effecten 

van de ontstekingsremmende (doel 1) en luchtwegverwijdende farmaca (doel 2) op de ontwikkeling 

van luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en luchtwegremodelling in muizen die deficiënt zijn in 

de muscarine M3 receptor, inclusief remodelling en reactiviteit van de kleine luchtwegen (longslices). 

 

Vraag 3: Over het projectvoorstel en proef 1: U geeft aan dat voor een meer mechanistisch 

onderzoek het muismodel beter is dan het caviamodel. Toch doet u mechanistisch onderzoek aan 

het caviamodel in proef 1 en stapt u over naar muizen om dat nog eens te doen met (nemen wij aan) 

dezelfde stoffen. Wat is de toegevoegde waarde van proef 1 met dezelfde stoffen in twee 

diermodellen? 

Antwoord 3: De keuze hiervoor is gelegen in het gegeven dat elk model specifieke, complementaire 

informatie toevoegt zoals kort uiteengezet in het projectvoorstel paragraaf 3.4.2. Zo is de cavia bij 

uitstek geschikt om de fysiologie en pathofysiologie van de vroege en late astmatische respons te 

onderzoeken, maar ongeschikt voor het ophelderen van met name de moleculaire mechanismen 

door het beperkt beschikbaar zijn van moleculaire tools en transgenen. Voor meer mechanistisch 

onderzoek is de muis dan ook meer geschikt, alhoewel de muis niet de vroege en late astmatische 

responsen vertoont die in de cavia worden gemeten. De M3 knock-out een uniek model is om de 

relatie tussen bronchoconstrictie en de ontwikkeling van de gekozen uitleesparameters te 

onderzoeken. 



Samengevat: 

 

Cavia:  

Voordelen: het online en in real-time kunnen meten van de fysiologie van de vroege en late 

astmatische respons en hieraan gerelateerde hyperreactiviteit. In het chronische model kunnen ook 

de gevolgen voor remodelling worden onderzocht 

Nadelen: moleculaire mechanismen kunnen niet worden onderzocht. 

 

Muis: 

Voordelen: bij uitstek geschikt voor het onderzoeken van moleculaire mechanismen. M3 knock-out is 

beschikbaar. Remodelling wordt adequaat nagebootst in het model. 

Nadelen: geen vroege en late astmatische respons. Het heeft dan ook geen zin voor de muis een 

acuut model te gebruiken, zodat hier enkel voor een chronisch model wordt gekozen. 

 

Toegevoegd aan passage projectvoorstel paragraaf 3.4.2:   

De cavia is niet geschikt om mechanismen op moleculair niveau te bestuderen in verband met het 

beperkt beschikbaar zijn of zelfs afwezig zijn van moleculaire tools en transgenen. 

Tevens is de titel van dierproef 4 aangepast naar ‘een muismodel voor chronisch astma’ (ipv acuut en 

chronisch astma). 

Vraag 4: U doet in proef 1 en 4 onderzoek met muizen. In proef 1 verwijst u naar proef 4 en in proef 

4 verwijst u naar proef 1. Daardoor is niet meer duidelijk welke handelingen u wel en niet verricht 

aan de dieren in proef 1 en 4 en wat de toegevoegde waarde is van onderzoek met aparte groepen 

dieren in proef 1 proef 2. Hetzelfde geldt voor het onderzoek met cavia’s. Kunt u daar verduidelijking 

in aanbrengen? 

Antwoord 4. Ad 1Met excuses, en dank voor de opmerkzaamheid. De proeven in dierproef 1 hebben 

tot doel de effecten van de gekozen interventies op de longfunctie van de muizen te meten en 

worden in naïeve dieren uitgevoerd. In dierproef 4 wordt niet naar dierproef 1 verwezen, maar naar 

experimenteel doel 1. Deze onduidelijkheid is nu weggenomen in dierproef 1, onderdeel A 

(beschrijving handelingen). 

Oorspronkelijke passage (verwijderde tekst aangeduid in rood) 

Buxco systeem: Muizen zullen in plethysmografiekamers worden geplaatst en blootgesteld worden 

aan vernevelde oplossingen van methacholine of andere farmaca. Methacholine zal 

bronchoconstrictie induceren, wat benauwdheid veroorzaakt, waarbij de invloed van de gekozen 

farmaca op deze door methacholine geïnduceerde benauwdheid zal worden uitgelezen. De Buxco 

methode gebruikt het ademhalingspatroon van de dieren om benauwdheid te kwantificeren. Deze 

methode zal licht ongerief induceren. Na afloop van het experiment worden de dieren 

teruggeplaatst. Aangezien het experiment kan worden uitgevoerd in het levende, wakkere dier, 

kunnen de dieren worden hergebruikt. Hierbij zal tussen twee longfunctiemetingen steeds tenminste 

een periode van één week in acht worden genomen om de aanwezige farmaca uit te wassen. Dieren 

zullen nooit vaker dan 5 maal worden hergebruikt voor longfunctiemetingen. Deze experimenten 



kunnen worden uitgevoerd in het naïeve dier, maar ook in dieren die voorafgaand aan de meting 

blootgesteld zijn aan allergenen zoals beschreven in dierproef 4. 

 

Flexivent systeem: Dieren worden onder anesthesie aan het Flexiventsysteem verbonden, waarna 

farmaca intraveneus of via verneveling kunnen worden toegediend aan de muizen. Mechanische 

eigenschappen van de longen, waaronder de luchtwegweerstand, worden uitgelezen in het dier 

onder invloed van methacholine of andere farmaca. Na afloop van het experiment worden de dieren 

getermineerd. Deze experimenten kunnen worden uitgevoerd in het naïeve dier, maar ook in dieren 

die voorafgaand aan de meting blootgesteld zijn aan allergenen zoals beschreven in dierproef 4. 

Antwoord 4. Ad 2 Voor dierproef 2 ligt dit evenwel anders. De longslice studies worden hier gedaan 

met aparte dieren, additioneel aan de dieren aangevraagd in dierproef 3 en 4. Terwijl in dierproef 3 

en 4 de dieren worden gebruikt voor studies naar ontsteking en remodelling, worden in dierproef 2 

studies gedaan naar luchtwegreactiviteit van de kleine luchtwegen. Dit kan niet in dezelfde dieren 

geschieden omdat als onderdeel van de procedure tbv dierproef 2 (slices) de longen worden 

gecanuleerd en gevuld met agarose. De verwijzing in dierproef 2 naar dierproef 3 en 4 is dan ook 

slechts om herhaling van de omschrijving van de procedure van allergeenblootstelling te voorkomen. 

Dit is nu verduidelijkt in dierproef 2, onderdeel A (beschrijving handelingen). 

Oorspronkelijke passage: 

Dieren zullen worden getermineerd dmv ketamine/domitor injectie (muis) of ketamine/diazepam 

gevolgd door euthasol (cavia), waarna de trachea wordt geopend en gecanuleerd zodat de longen 

met agarose worden gevuld om hier vervolgens op het lab longslices uit te prepareren. Experimenten 

zullen deels worden uitgevoerd in dieren die eerst in vivo zijn blootgesteld aan allergeen (zoals 

beschreven in dierproef 3 en dierproef 4). 

 

Herziene passage: 

Dieren zullen eerst worden gesensitiseerd voor ovalbumine en blootgesteld worden aan verneveld 

ovalbumine of fysiologisch zout zoals beschreven in meer detail in dierproef 3 (voor het chronische 

caviamodel) en dierproef 4 (voor het muismodel). 254h na de laatste allergeenblootstelling zullen 

dieren worden getermineerd dmv ketamine/domitor injectie (muis) of ketamine/diazepam gevolgd 

door euthasol (cavia), waarna de trachea wordt geopend en gecanuleerd zodat de longen met 

agarose worden gevuld om hier vervolgens op het lab longslices uit te prepareren. Experimenten 

zullen deels worden uitgevoerd in dieren die eerst in vivo zijn blootgesteld aan allergeen (zoals 

beschreven in dierproef 3 en dierproef 4). 

 

Tevens is dit gewijzigd onder dierproef 2, D. vervanging, vermindering, verfijning: 

 

Herziene passage: 

Bij het kiezen voor de longslice techniek spelen vervanging, vermindering en verfijning een 

belangrijke rol en deze methode is als zodanig ook sterk zichtbaar in de biomedische literatuur . Deze 

experimenten vervangen deels in vivo experimenten waarbij de behandeling plaatsvindt in het 

levende dier. Door bijvoorbeeld nieuwe stoffen eerst te testen in longslices, voordat overgegaan 

wordt op behandeling in vivo, wordt een duidelijke vermindering van het benodigde aantal dieren 



bewerkstelligd. Er kunnen veel slices (plm. 50) uit één dier geprepareerd worden, wat het parallel 

toetsen van verschillende experimentele condities toestaat waarbij het dier als zijn eigen controle 

dient, zodat veel dieren worden bespaard. Daarnaast is de techniek verfijnd omdat er sprake is van 

miminaal ongerief (enkel terminale anesthesie, tenzij in combinatie met allergeenmodellen uit 

dierproef 3/4) en worden longslices zo efficient mogelijk gebruikt, bijvoorbeeld door meerdere genen 

of eiwitten te analyseren in één monster, en daarnaast ook het supernatant te bewaren voor verdere 

analyses. 

 

Tevens is dit gewijzigd onder dierproef 2, K. classificatie van ongerief: 

Oorspronkelijke passage: 

Het cumulatieve ongerief wordt ingeschaald als terminaal voor naïeve dieren en matig voor dieren 

die eerst zijn blootgesteld aan allergeen zoals beschreven in dierproef 3 en dierproef 4. 

 

Herziene passage: 

Het cumulatieve ongerief wordt ingeschaald matig vanwege de blootstelling aan allergeen zoals 

beschreven in dierproef 3 en dierproef 4. 

 

Vraag 5: Het is onduidelijk waarom proef 2 een aparte proef is met aparte dieren. U gebruikt in den 

andere proeven grote hoeveelheden dieren die dezelfde behandelingen krijgen. Wat maakt dat er 

extra dieren geofferd worden voor alleen het in handen krijgen van de longslices. 

 

Antwoord 5: Zoals deels ook aangegeven in antwoord 4, Ad 2: de longslice studies worden hier 

gedaan met aparte dieren, additioneel aan de dieren aangevraagd in dierproef 3 en 4. Terwijl in 

dierproef 3 en 4 de dieren worden gebruikt voor studies naar ontsteking en remodelling, worden in 

dierproef 2 studies gedaan naar luchtwegreactiviteit van de kleine luchtwegen. Dit kan niet in 

dezelfde dieren geschieden omdat als onderdeel van de procedure tbv dierproef 2 (slices) de longen 

worden gecanuleerd en gevuld met agarose. Dit maakt de longen ongeschikt voor de analyse van 

ontsteking en remodelling, terwijl het vullen van de longen met fixatiemiddelen tbv dierproef 3 en 4 

dan weer niet compatibel is met het maken van longslices met daarin nog functionerende 

luchtwegen. Deze overwegingen zijn toegevoegd aan dierproef 2, onderdeel A behandeling. 

 

Toevoeging: 

Deze longslice studies worden gedaan met aparte dieren, additioneel aan de dieren aangevraagd in 

dierproef 3 en 4. Terwijl in dierproef 3 en 4 de dieren worden gebruikt voor studies naar ontsteking 

en remodelling, worden in dierproef 2 studies gedaan naar luchtwegreactiviteit van de kleine 

luchtwegen. Dit kan niet in dezelfde dieren geschieden omdat als onderdeel van de procedure tbv 

dierproef 2 (slices) de longen worden gecanuleerd en gevuld met agarose. Dit maakt de longen 

ongeschikt voor de analyse van ontsteking en remodelling, terwijl het vullen van de longen met 

fixatiemiddelen tbv dierproef 3 en 4 dan weer niet compatibel is met het maken van longslices met 

daarin nog functionerende luchtwegen. 

 

Vraag 6: Korte inhoudelijke vraag: Er worden dieren gebruikt vanaf een leeftijd van 6 weken. De 

ontwikkeling van de longen, het immuunsysteem en astma is leeftijdsgebonden en dieren zijn dan 

nog maar net volwassen. Een aantal zaken ontwikkelt zich nog na deze leeftijd. Wordt doelbewust 

gekozen om dieren zo jong in te zetten? 



Antwoord 6: Leuke en zeer relevante vraag. Sinds jaar en dag gebruiken wij dieren die op een leeftijd 

van 6-10 weken worden besteld en (afhankelijk van acute of chronische modellen) direct of na 

enkele maanden worden geanalyseerd. De keuze voor deze relatief jonge leeftijd hangt samen met 

het gegeven dat juist omdat de ontwikkeling van de longen en het immuunsysteem nog niet 

compleet is, er een groter ‘window of opportunity’ is om allergeensensitisatie te induceren en 

remodelling van de luchtwegen te veroorzaken. Dit correleert ook goed met de situatie bij de mens, 

aangezien astma de meest voorkomende chronische ziekte is onder kinderen met een prevalentie 

van 10-15% waarbij de prevalentie in de volwassen leeftijd naar 4-6% terugvalt. 

 

Ik hoop met bovenstaande antwoorden en aangebrachte wijzigingen goed antwoord gegeven te 

hebben op de gestelde vragen. De gereviseerde documenten zijn aangehecht aan deze email en 

tevens per aangetekende post, begeleid door een formulier bijlagen aan de CCD verstuurd. 

 

Met vriendelijke groet 
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Van: ZBO-CCD
Verzonden: vrijdag 5 juni 2015 9:17
Aan: @rug.nl'; @rug.nl'; ' @rug.nl'
Onderwerp: beschikking en vergunning
Bijlagen: AVD10500201581 beschikking en vergunning.pdf; AVD10500201581 

DECadvies.pdf

Geachte  , 
 
Hierbij sturen wij u alvast digitaal onze brief met daarin de beschikking en vergunning voor project 
AVD10500201581,  Hyperreactiviteit bij astma. 
De brief gaat vandaag op de post. Wij wensen u veel succes met het onderzoek. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 

 
 
Centrale Commissie Dierproeven www.zbo‐ccd.nl 
........................................................................  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................  
T:   
E: @rvo.nl 
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Van:
Verzonden: woensdag 3 juni 2015 10:34
Aan:
Onderwerp: beschikking

Beste  ,  
Op onderstaande plek:  
U:\DICTU\project_data\Project AVD\Dierproeven\2. CCD\Bestuursstukken CCD\Conceptadviezen en andere 
brieven \201581 
Vinden jullie de beschikking en de vergunning voor het astmaonderzoek in Groningen.  
 

  
 
 

 
 

  
 Aan   de vraag om het verder nog even te toetsen in juridische zin.  
 Daarna pas ik eventuele zaken aan en handelen we het formeel verder af.  

 
Ben vandaag tot 11:15 op de zaak.  
 
Met groet,   
 

 
 
Centrale Commissie Dierproeven www.zbo‐ccd.nl 
........................................................................  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................  
T:   
E: @rvo.nl 
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Van:
Verzonden: vrijdag 1 mei 2015 15:35
Aan: umcg.nl'; ' @rug.nl'; @rug.nl; 

@rug.nl'
Onderwerp: FW: Aanvraag AVD10500201581  Astma

Geachte mijnheer  ,  

Vanochtend hebben wij met u en de heer   van de DEC Groningen telefonisch contact gehad.  De 
reden was dat wij nog een aantal vragen hebben, van de DEC graag een nieuw advies willen hebben en hoe dit zo 
snel mogelijk te regelen. Wij hebben afgesproken dat we,  omwille van de tijd, de vragen alvast aan u doorsturen. De 
DEC vergadert op de 21e maar probeert dit op een nog nader te plannen eerder moment te doen zodat de 
behandeling van de aanvraag binnen de wettelijk gestelde termijn blijft en u  zo snel mogelijk een beslissing van de 
CCD heeft. De CCD wil de aanvraag graag op de 29e behandelen en tijd vooraf hebben om een advies voor te 
bereiden en stukken te kunnen bestuderen. Wij willen aan u vragen om de antwoorden in de aanvraag te verwerken 
en traceerbaar te maken waar veranderingen zijn aangebracht. De aangepaste aanvraag kunt u aan zowel ons als de 
DEC sturen zodat zij bij de eerstvolgende bespreking de meest recente versie hebben.  

Bij deze schorten wij de behandeltermijn op totdat de vragen zijn beantwoord. Voor de rest dragen wij de 
behandeling over aan de DEC totdat wij een DEC‐advies hebben ontvangen. Mochten u of de DEC vragen of 
opmerkingen hebben dan kunt u mij bereiken op onderstaande gegevens of via de algemene mail en 
telefoongegevens van de ZBO‐CCD.   

Onderstaand treft u de vragen die wij nog hebben.  
  
Vraag 1: Bij het beslismodel in de projectaanvraag begint u met onderzoek van effecten van farmaca(interventies) 
op naïeve dieren.  
Het is onduidelijk waarom u kiest voor stoffen waarvan de werking niet bekend is om de drie hoofdvragen op te 
willen lossen. Het lijkt juist logisch om te werken met stoffen waarvan de reactie in uw diermodellen zo veel 
mogelijk bekend is. Bij een onbekende werking van een stof bouwt u een extra variabele in om de rol en onderlinge 
interactie van luchtwegontsteking, ‐vernauwing en hyperreactiviteit te onderzoeken.  Leg uw keuze uit.  

Vraag 2: Het lijkt er op dat het project zo in elkaar zit dat het vinden van antwoorden op de drie vragen gehaald 
door alle proeven uit te voeren. Toch worden keuzemomenten ingebouwd, bijvoorbeeld het wel of niet overstappen
van een cavia naar muismodel (van B naar C) of overstappen naar een knockout‐model (van A naar C en van F naar 
G). Beschrijf navolgbaar waarop de keuzes zijn gebaseerd.  
 
Vraag 3: Over het projectvoorstel en proef 1: U geeft aan dat voor een meer mechanistisch onderzoek het 
muismodel beter is dan het caviamodel. Toch doet u mechanistisch onderzoek aan het caviamodel in proef 1 en 
stapt u over naar muizen om dat nog eens te doen met (nemen wij aan) dezelfde stoffen. Wat is de toegevoegde 
waarde van proef 1 met dezelfde stoffen in twee diermodellen?  
 
Vraag 4: U doet in proef 1 en 4 onderzoek met muizen. In proef 1 verwijst u naar proef 4 en in proef 4 verwijst u 
naar proef 1. Daardoor is niet meer duidelijk welke handelingen u wel en niet verricht aan de dieren in proef 1 en 4 
en wat de toegevoegde waarde is van onderzoek met aparte groepen dieren in proef 1 proef 2. Hetzelfde geldt voor 
het onderzoek met cavia’s. Kunt u daar verduidelijking in aanbrengen? 
 
Vraag 5: Het is onduidelijk waarom proef 2 een aparte proef is met aparte dieren. U gebruikt in den andere proeven 
grote hoeveelheden dieren die dezelfde behandelingen krijgen. Wat maakt dat er extra dieren geofferd worden voor 
alleen het in handen krijgen van de longslices.  
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Vraag 6: Korte inhoudelijke vraag: Er worden dieren gebruikt vanaf een leeftijd van 6 weken. De ontwikkeling van de 
longen, het immuunsysteem en astma is leeftijdsgebonden en dieren zijn dan nog maar net volwassen. Een aantal 
zaken ontwikkelt zich nog na deze leeftijd. Wordt doelbewust gekozen om dieren zo jong in te zetten?  
 

 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
namens de CCD 

 
 

 
Centrale Commissie Dierproeven www.zbo‐ccd.nl 
........................................................................  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................  
T:  
E:  @rvo.nl 
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Van: rug.nl>
Verzonden: woensdag 3 juni 2015 9:16
Aan:
Onderwerp: Re: FW: Aanvraag AVD10500201581  Astma

Geachte heer   
Naar ik begrepen heb is deze aanvraag aan bod gekomen in de CCD vergadering van afgelopen vrijdag 29 Mei? 
Alhoewel ik begrijp dat de officiële correspondentie nog zal volgen, weet u al of er meer bekend is rond een 
mogelijke toekenning van de aanvraag? 
Hartelijk dank  
Met vriendelijke groet 

 

 schreef op 1‐5‐2015 om 15:34: 

Geachte mijnheer    

Vanochtend hebben wij met u en de heer   van de DEC Groningen telefonisch 
contact gehad.  De reden was dat wij nog een aantal vragen hebben, van de DEC graag een nieuw 
advies willen hebben en hoe dit zo snel mogelijk te regelen. Wij hebben afgesproken dat 
we,  omwille van de tijd, de vragen alvast aan u doorsturen. De DEC vergadert op de 21e maar 
probeert dit op een nog nader te plannen eerder moment te doen zodat de behandeling van de 
aanvraag binnen de wettelijk gestelde termijn blijft en u  zo snel mogelijk een beslissing van de CCD 
heeft. De CCD wil de aanvraag graag op de 29e behandelen en tijd vooraf hebben om een advies 
voor te bereiden en stukken te kunnen bestuderen. Wij willen aan u vragen om de antwoorden in 
de aanvraag te verwerken en traceerbaar te maken waar veranderingen zijn aangebracht. De 
aangepaste aanvraag kunt u aan zowel ons als de DEC sturen zodat zij bij de eerstvolgende 
bespreking de meest recente versie hebben.  

Bij deze schorten wij de behandeltermijn op totdat de vragen zijn beantwoord. Voor de rest dragen 
wij de behandeling over aan de DEC totdat wij een DEC‐advies hebben ontvangen. Mochten u of de 
DEC vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij bereiken op onderstaande gegevens of via de 
algemene mail en telefoongegevens van de ZBO‐CCD.   

Onderstaand treft u de vragen die wij nog hebben.  
  
Vraag 1: Bij het beslismodel in de projectaanvraag begint u met onderzoek van effecten van 
farmaca(interventies) op naïeve dieren.  
Het is onduidelijk waarom u kiest voor stoffen waarvan de werking niet bekend is om de drie 
hoofdvragen op te willen lossen. Het lijkt juist logisch om te werken met stoffen waarvan de reactie 
in uw diermodellen zo veel mogelijk bekend is. Bij een onbekende werking van een stof bouwt u een 
extra variabele in om de rol en onderlinge interactie van luchtwegontsteking, ‐vernauwing en 
hyperreactiviteit te onderzoeken.  Leg uw keuze uit.  

Vraag 2: Het lijkt er op dat het project zo in elkaar zit dat het vinden van antwoorden op de drie 
vragen gehaald door alle proeven uit te voeren. Toch worden keuzemomenten ingebouwd, 
bijvoorbeeld het wel of niet overstappen van een cavia naar muismodel (van B naar C) of 
overstappen naar een knockout‐model (van A naar C en van F naar G). Beschrijf navolgbaar waarop 
de keuzes zijn gebaseerd.  
  
Vraag 3: Over het projectvoorstel en proef 1: U geeft aan dat voor een meer mechanistisch 
onderzoek het muismodel beter is dan het caviamodel. Toch doet u mechanistisch onderzoek aan 
het caviamodel in proef 1 en stapt u over naar muizen om dat nog eens te doen met (nemen wij 
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aan) dezelfde stoffen. Wat is de toegevoegde waarde van proef 1 met dezelfde stoffen in twee 
diermodellen?  
  
Vraag 4: U doet in proef 1 en 4 onderzoek met muizen. In proef 1 verwijst u naar proef 4 en in proef 
4 verwijst u naar proef 1. Daardoor is niet meer duidelijk welke handelingen u wel en niet verricht 
aan de dieren in proef 1 en 4 en wat de toegevoegde waarde is van onderzoek met aparte groepen 
dieren in proef 1 proef 2. Hetzelfde geldt voor het onderzoek met cavia’s. Kunt u daar 
verduidelijking in aanbrengen? 
  
Vraag 5: Het is onduidelijk waarom proef 2 een aparte proef is met aparte dieren. U gebruikt in den 
andere proeven grote hoeveelheden dieren die dezelfde behandelingen krijgen. Wat maakt dat er 
extra dieren geofferd worden voor alleen het in handen krijgen van de longslices.  
  
Vraag 6: Korte inhoudelijke vraag: Er worden dieren gebruikt vanaf een leeftijd van 6 weken. De 
ontwikkeling van de longen, het immuunsysteem en astma is leeftijdsgebonden en dieren zijn dan 
nog maar net volwassen. Een aantal zaken ontwikkelt zich nog na deze leeftijd. Wordt doelbewust 
gekozen om dieren zo jong in te zetten?  
  

  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
namens de CCD 

  
 

  
Centrale Commissie Dierproeven www.zbo‐ccd.nl 
........................................................................  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................  
T:   
E: @rvo.nl 
  
  
  
  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, 
Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van 
Agentschap NL en Dienst Regelingen.  
 
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.  
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Department of Molecular Pharmacology 
University of Groningen 
Antonius Deusinglaan 1 
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Van: ZBO-CCD
Verzonden: dinsdag 14 juli 2015 23:22
Aan:
Onderwerp: RE: vraag over projectvergunning AVD10500201581

Geachte mevrouw   
 
De passage waaraan u refereert is een standaard passage. Deze verwijst naar twee artikelen in de wet over 
bijzondere voorwaarden (lid 1d)  proeven met ernstig ongerief en primaten (lid 3). Dan is een beoordeling achteraf 
nodig. Uw aanvraag nalezende is er in uw geval geen sprake van aanvullende voorwaarden, geen ernstig ongerief en 
geen onderzoek aan primaten. Daarmee is de passage voor u niet van toepassing. Wij nemen deze verwijzing niet 
meer standaard mee tenzij deze wel van toepassing is.  
Ik hoop dat uw vraag bij deze afdoende is beantwoord.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Van: Secretariaat DEC [mailto: @umcg.nl]  
Verzonden: maandag 13 juli 2015 14:10 
Aan: ZBO-CCD 
Onderwerp: vraag over projectvergunning AVD10500201581 
 
Beste CCD,  
 
In de begeleidende brief bij bovengenoemde projectvergunning wordt een beoordeling achteraf genoemd (zoals 
bedoeld in art. 10a1 lid 1d en lid 3 van de WoD). In de brief wordt voor meer informatie m.b.t. de eisen achteraf 
verwezen naar de bijlage. De bijlage ontbreekt echter bij de brief. Kunt u ons hiervan op de hoogte brengen? 
 
Bij voorbaat dank, 
 
met vriendelijke groet, 
namens  
 

 
 

 
 

A. Deusinglaan 1, HPC FA 29 
9713 AV GRONINGEN 

 
e-mail: @umcg.nl 
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De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Anderen dan de 
geadresseerde(n) mogen geen gebruik maken van dit bericht, het niet openbaar maken of op enige wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen. Het UMCG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een incomplete 
aankomst of vertraging van dit verzonden bericht.  
 
The contents of this message are confidential and only intended for the eyes of the addressee(s). Others than 
the addressee(s) are not allowed to use this message, to make it public or to distribute or multiply this 
message in any way. The UMCG cannot be held responsible for incomplete reception or delay of this 
transferred message.  
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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 

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

Vul de gegevens in van de 
instellingsvergunninghouder 
die 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. 

1.4 Vul de gegevens in van de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

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

[ [gj Ja > Vul uw deelnemernummer in 110500 

I 0 Nee > U kunt geen aanvraag doen 

Naam instelling of 
organisatie Rijksuniversiteit Groningen 

- ................ .. - """ 
7 

_ _?t~~-~t_:_':l _~~isnu~rT1~r ... J 6ro~rstHH!L5 __ ···---- ...... . --···· ·-·· -·-- ---·····-
Postbus 

Postcode en plaats 

!BAN 

Tenaamstelling van het 
rekeningnummer 

(Titel) Naam en 
voorletters 

(Titel) Naam en 
voorletters 

l9.z12.CE __ I.....§roninge_n __________ -· ____ _ 

I NL45ABNA0474567206 

Rijksuniversiteit Groningen 

10 Dhr. 0 Mw. 

j 0 Dhr. tMw. 
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1.6 (Optioneel) Vul hier de (Titel) Naam en 0 Dhr. 0 Mw. 
gegevens in van de persoon 
die er verantwoordelijk voor 
is dat de uitvoering van het 
project in overeenstemming 
is met de projectvergunning. 

1. 7 Is er voor deze 
projectaanvraag een 
gemachtigde? 

> Stuur dan het ingevulde formulier Melding Machtiging mee met deze aanvraag 

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? 

lJ8l!'JJ~we~n_v!_9Èf) _...:::._§_9 _ ~g_r_<:lg_r:_r:D_~2'fil~g-~--- -----------------------------
0 Wijziging op (verleende) vergunning die negatieve gevolgen kan hebben voor het 

dierenwelzijn 

in 

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

---~~~~~~~~-~~;~~~o~;~~~~~~~~ __ _j __ -------- ------ --- ---------· -------------· 
Dl Ja > Beantwoord dan in het projectplan en de niet-technische samenvatting alleen 

de vragen waarop de wijziging betrekking heeft en onderteken het 

\0 Nee > Ga verder met vraag 3 

L!Zl Nee > Ga verder met vraa 3 

I 0 Ja > Geef hier onder een toelichting en g'-a_v_e_r_d_e_r _m_e_t_v_r_a_a-=.g_6 _________ _ 

3 Over uw project 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

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

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 0 1 _ 0 5 _ 2 0 1 5 

_ii!:!_<:lE_~um ________ ~~---=~~-~--~--~----------------------
Luchtweghyperreactiveit bij astma 

Postadres 1 A. Deusinglaan 1, HPC FA 29 

E-mailadres l secrdec.umcg@umcg.nl 
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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. 

741,00 Lege 

I D Via een eenmalige incasso 

j0 Na ontvangst van de factuur 

5 Checklist bijlagen 
5.1 Welke bijlagen stuurt u 

mee? 

~ Niet-technische samenvattinq 

Overige bijlagen, indien van toepassing 

[!] Melding Machtiging 

~ Bijlagen beschrijving dierproeven, aantal: 5 
---------------------

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 

Plaats 

Datum 

Handtekening 
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