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1.

'2 JUNI 2011 

Centrale Commissie Dierproeven 

Aanvraag 
Projectvergunning Dierproeven 
Administratieve gegevens 

D 

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.centralecommissiedierproeven.nl. 
of in de toelichting op de website. 
Of bel met 0900-2800028 (10 ct/min). 

1 Gegevens aanvrager 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

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

Vul de gegevens in van de 
instelllngsvergunninghouder 
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. 

Vul de gegevens in van de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

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

0 Ja > Vul uw deelnemernummer in 32600 
--------·----·---------------~-----------------------------·----------------------

Q Nee > I! k"!nt geen aanvraag doen 

Naam instelling of Intravacc 

_p_Ig~!Ji~~~~~------ -- ------- ---· --------- - ------- -- ·-- --. --- ----- --------- -----
Naam van de 
portefeuillehouder of 
dLe!!s_ gemachtigd~ 

KvK-nummer 

Straat en huisnummer Antinie van Leeuwenhoeklaan 

Postbus 450 

Postcode en plaats 3720AL Bilthoven 

9 

- ----------- -------------·· . -- ---------- --- -- ------- .. -- ------- --------- --------------
IBAN NL74INGB0705003612 

Tenaamstelling van het PD Alt 
rekeningnummer 

(Titel) Naam en D Dhr. ~ Mw. 
yoorle_!t~~ __________ -----· -··- .. .. ····------· ___________ --·-- _____ --··---- _______ ·----

-Fu~cti~----- ________ Pr~ectl~i~.'1_()~~~~~e~~r__ _ __________________ --·-····------

- ~f~~i_n9______ _RI~M-•----·-----------·- _____ ··------· _ -·-·-··--
Telefoonnummer 

E-mailadres 
-------------------- ---------------------- --- ---·--------
(Titel) Naam en •••••••• D Dhr. ~ Mw. 
voorletters ---------- - . ------- ----------· ------ ------------ -- ---------·· ------ ···- ---- ·------ ----.---
!~!'E.=J~------ ___ ····--- -·---' _ _P_roje~~~eid(;!! _____________________________________________ _ 

_Afdeli~-- _________ , ~~-------···-----····- ------------- ________ ·-·-· ----·-···· 
Telefoonnummer 

E-mailadres 



2 van 3 

1.6 (Optioneel) Vul hier de 
gegevens in van de persoon 
die er verantwoordelijk voor 
is dat de uitvoering van het 
project in overeenstemming 
is met de projectvergunning. 

(Titel) Naam en 
_.Y.Q()!]~-t!~!?_ -----

0 Dhr. 0 Mw. 

Functie 

~!d~!i_~~---------- --- --- ··- -- ·- -· -- --··-------·-- ·----- -·---- -------·-- ---· ----·-·--------·--

1. 7 Is er voor deze 
projectaanvraag een 
gemachtigde? 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

0 Nee 

2 Over uw aanvraag 

2.1 Wat voor aanvraag doet u? 

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

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

--~--~_!_e_li~_E!_ !!;;!IWr~-~g __ ~.f'ê...Y.E!!:.d.e.r lllet~r_~ag 3 -·---- ___ ____ ___ _ ________ _ 

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

Vul uw vergunde projectn-ummer 
___ j!:l_~g~E!rqE!rJJJ~t vra~g_l~-~-------- __________________ _ 

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

Vul uw vergunde projectnummer 
.. __ _i!_l_ en. g~ Y.E!!.fl_er_ m_E!.!;y_r:.aAg_ ?.·~ _____ . 

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

__________ ;;!a_o'o!@_~gfQr_r:nl!Der _______________ .. ______ ·--·-----------------·--··-------·-·---·-· ----------· 
Q_!'J_~~.....§!I_\I~r:f!e.!:__~!_y!aafJ_=!_ _______________________________________________ _ 

0 ... ~.!3~ .2' ... 53a _ y_E!r9_E!.!". .'!l~t vraag? _________________ ----··--·--·--· -·· _ .. ____ -·----·---

0_}~ ____ ?. _c;~ef!~r _ o_n~~r. ~e!1_~o~~-~-Q.9 ~n _ÇJ~~~rd~r:_~~-~r_aag___§ ___ ---· ___________ _ 

3 Over uw project 

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

3.2 Wat is de titel van het 
project? 

3.3 Wat is de titel van de niet
technische samenvatting? 

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

Startdatum 1 - 7 - 2017 
. ~-- ----------------------------------- --- ·-·-· -··--------------------------------

Einddatum 30 - 6 - 2022 

Zoönotische pathegenen bij wilde knaagdieren 

Zoönotische pathegenen bij wilde knaagdieren 

Naam DEC DEC ALt 
-------------------------~------------------- -------------------- _____________ .. --------
Postadres Postbus 450 

E-mailadres 



3 van 3 

4 Betaalgegevens 

4.1 

4.2 

Om welk type aanvraag 
gaat het? 

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

-~ ~l-=-~~~ ~~~~~aag f!".9~~~erg~:Jr:!!"!!!!~ -( - _____ L~g~-----
0 Wijziging ( Lege 
-~-- w • -- - --------. -· --· -----·- --- --

_g _y~_ eE!~ .~E!nr:n~'!.!\l~_in_ca~'? _______________ --·---- _ ... ------·--·--· ----------- __ _ 
~ Na ontvangst van de factuur 
--·------------------ --- ---------------- --------·-- - -·- -··-··· 

5 Checklist bijlagen 
5.1 Welke bijlagen stuurt u 

mee? ven?.!~h~. _ --· --·-- ____________ --- -·--------- ------
~ Projectvoorstel ------- ----------- ---
181 Niet-technische samenvatting 

Overige bij la~~~·- i~~ie~..':'..a~ _ toepas~if!~ 

_ÇI __ Me~in~~cht!g!!!_g ________ ----------

--~ - -------------- -·--

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 lnstellingsvergunninghouder of gemachtigde (zie 1.7). De 
ondergetekende verklaart: 

dat het projectvoorstelis 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. 

Plaats Bilthoven 

Datum 8 - 6 - 2017 

Handtekening 



2.

1 Algemene gegevens 

1.1 

1.2 

1.3 

Vul uw deelnemernummer 
van de NVWA In. 

Vul de naam van de 
instelling of organisatie in. 

Vul de titel van het project 
In. 

2 Categorie van het project 

2.1 In welke categorie valt het 
project. 

Centrale Commissie Dierproeven i.o. 

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). 

1~60~----
I Intravacc 
l _______________________________________________________________ __ 

I Zoönotische pathegenen bij wilde knaagdieren 

3 Algemene projectbeschrijving 

~.1Ac~terg~~ro=n~d~-------------------------------------------

o. 



jUcht het project toe. BeschriJf de aanleiding, de achtergrond en de context. Be-steed aandacht aan de bij vraag 2 aangekrulste 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 
dier roeven. 



Dit onderzoek maakt deel uit van het knaagdieronderzoek dat bij o~ze organisatie wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie 
van VWS (en voorheen ook de NVWA). Er is een maatschappelijk belang om de kennis van zoönotische pathegenen bij wilde 
knaagdieren in Nederland te vergroten. In 2010 bleek uit het Emerging Zoonoses rapport dat bij veel opkomende zoönosen 
knaagdieren een rol spelen, maar dat er weinig bekend is over de zoönosen die bij in Nederland voorkomende wilde knaagdieren 
kunnen voorkomen. Wat bijvoorbeeld de rol van ratten is geweest bij _de toename van autochtone leptospirose patienten in 2014 
en 2015, of hoe we de risico's voor het oplopen van Hantavirusinfecties beter in kaart kunnen brengen aan d~ hand van het 
voorkomen van hantavirussen bij knaagdieren. Deze voorbeelden onderschrijve? het belang van hetverkrijgen van een beter 
inzicht in de rol die knaagdieren spelen in de transmissie van zoönosen. Het onderzoek aan knaagdieren en zoönosen is in opdracht 
van de NVWA gestart in 2008 en is in 2014 door het Ministerie van VWS overgerlomen. In de opdrachtbriefvan VWS van 2014 staat 
het als volgt geformuleerd onder het thema Zoönosen en vectorgebonden infecties: Ik verzoek u zorg te dragen voor het monitoren 
van en adviseren over de belangrijkste vectorgebonden zoönosen en bij knaagdieren en plaagdieren voorkomende zoönosen op 
basis van de Emzoo-lijst. 
In dit onderzoek wordt onderzocht welke zoönotische ziekteverwekkers circuleren in wilde knaagdieren in Nederland, ten behoeve 
van het verkrijgen van een beter inzicht in de epidemiologie van parasitaire, bacteriële en virale zoönosen in Nederland. Dit is 
noodzakelijk voor de ontwikkeling van adequate strategiën ter bescherming van de volksgezondheid. Binnen de opdracht wordt 
gekeken naar het voorkomen van opduikende engeprioriteerde pathegenen bij knaagdieren om adequaat te kunnen reageren op 
mogelijke bedreigingen voor de volksgezondheid in Nederland. Deze prioritering is in het verleden gemaakt op basis van de 
knaagdiersoorten die we in Nederland hebben, welke ziekteverwekkers deze knaagdieren bij zich kunnen dragen en hoeveel risico 
deze voor mensen zouden kunnen opleveren. Hiervoor is o.a. de lijst met zoönosen gebruikt uit het rapport "Emerging Zoonoses" 
dat in 2010 door het RIVM is gepubliceerd. Speciale prioriteit hebben rosse woelmuizen, veldmuizen en bruine en zwarte ratten, 
maar ook andere soorten kunnen van belang zijn indien er bijvoorbeeld nieuwe zoönosen opkomen, of nieuwe informatie 
beschikbaar komt. Dit project maakt onderdeel uit van lopend onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS, waarbij in het 
verleden waar mogelijk materialen verzameld voor de biobank. Waar deze materialen kunnen worden gebruikt om retrospectief 
onderzoeksvragen te beantwoorden, zal dat ook gebeuren. Voorbeelden van een aantal pathegenen waar onderzoek naar wordt/is 
uitgevoerd: hantavirus (zowel Puumala, Tula en Seoul hantavirus), Leptospirosa spp., Trichinella spp., Coxiella burnetti en Yersinia 
pestis. Indien mogelijk/nodig worden de aangetroffen pathegenen nader getypeerd/fylogenetisch geklassificeerd om bijvoorbeeld 
meer inzicht in de verspreiding te krijgen. Daarnaast worden waar mogelijk risicokaarten gemaakte van de knaagdieroverdraagbare 
pathogenen. 



Beschrijf de algemene doelstelling en haalbaarheid van het project. · -l
3.2 Doel 

• 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? 
~ _ __j_r:l__g_~v_al_het e~_r:~ __ ~_r:tde!:_Qan _~en_~~e_r:zo~~-c!<?~Jlletr:_eft:_i~_!!!ke fQ!!_cr~t~beb!Jeft_e VOQrzi~_d_lt __ p_r:_qj~ct? -----·-------------- __ _ 

1 De algemene doelstelling van dit project is het verwerven van een beter inzicht in de circulatie van en de epidemiologie van para~itaire, bacteriële en virale 
zoönosen bij wilde knaagdieren in Nederland, hetgeen noodzakelijk is voor de ontwikkeling van adequate strategiën ter bescherming van de volksgezondheid. 
Concreet willen wij de volgende vragen beantwoorden met het onderzoek: Welke zoönotische (parasitair, bacterieel, viraal) pathegenen komen voor bij de wilde 
knaagdieren in Nederland? Hoe veranderen de prevalentie en/ of verspreidingsgebied van deze zoönotische pathogenen? Wat is het risico hiervan voor de humane 
gezondheid? 
Soms zijn er vragen specifiek gericht op de onderzoekslokatie, bijvoorbeeld: is er introductie van niet-endemische zoönosen via import van ratten (havengebieden) 
en hoe monitoren we dit? 

Dit onderzoek naar knaagdieroverdraagbare pathegenen maakt deel uit van het knaagdieronderzoek dat bij onze organisatie wordt uitgevoerd in opdracht van het M 
inisterie van VWS, om meer te weten over zoönosen bij wilde knaagdieren in Nederland. Op basis van gegevens verzameld in dit project, eventueel gecombineerd 
met patientgegevens, ·kunnen risico-analyses gemaakt worden voor de risico's voor de volksgezondheid van de wilde knaágdierenpopulaties in Nederland, al dan 
niet gecorreleerd aan bepaalde regio's. Op basis hiervan kunnen gerichte interventiestrategiën opgezet worden om de zoönotische overdracht van deze pathegenen 
uit de dierreservoirs te reduceren. Zo is bijvoorbeeld al gerichte informatie naar muskusrattenbestrijders gestuurd over leptospirose (ziekte van Weil) en recentelijk 
ook Seoulvirus; naar aanleiding van onderzoeksresultaten waarbij een hoge prevalantle van Leptospira spp .. werd gevonden. Uitkomsten worden zoveel mogelijk 
teruggekoppeld naar relevante partners in het veld: GGD, Waterschappen, etc. 

Naast interventiemogelijkheden en publieksvoorlichting zal het onderzoek.ook resulteren in wetenschappelijke output. Resultaten worden jaarlijks aan de 
opdrachtgever gerapporteerd en zijn tot nu toe deels al gepubliceerd, bv: 

Reusken C, van der Plaats R, Opsteegh M, de Bruin A, Swart A, Coxiella bumetii (Q fever) in Rattus norvegicus and Rattus rattus at livestock 
farms and urban locations in the Netherlands; could Rattus spp. reprasent reservoirs for (re)introduction? Prevenlive Veterinary Medidne, 2011, 101 (1-2): 124-130 

Franssen, Frits, Arno Swart, Frans van Knapen, and Joke van der Giessen. "Helminth parasites in black rats (Rattus rattus) and brown rats (Rattus norvegicus) from 
different environments in the Nether1ands." Infection ecology & epidemiology 6 (2016). · 

de Vries, A., H. Vennema, D. L. Bakker, M. Maas, J. Adema, M. Opsteegh, J. W. B. van der Giessen, and C. B. E. M. Reusken. "Characterization of Puumaia hantavirus 
in bank voles trom two regionsin the Netherlands ware human cases oceurred." Joumal of General Virology (2016). 

A.N. Swart, D. L. Bakker, M. Maas, A. de Vries, R Pijnacker, C. B. E. M. Reusken, J. W. B. van der Giessen (2017), Modelling Human Puumala Hantavirus Infection in 
Relation to Bank Vale Abundance and Masting lntensity in the Netherlands. Geaccepteerd voor publicatie in "lnfection ecology and epidemiology" 

Miriam Maas, Ankje de Vries, Annika van Roon, Katsuhisa Takumi, Joke van der Giessen, and Barry Rockx (2017). High Prevalenee ofTula Hantavirus in Common Voles 
in The Neth~rl~mds. _Ge~ce~!_eer~_oor ~ublicatie in_ ''Veg_or-bome a_nd z~~g!i_ç_9isea~es" _Q_Qt__1 0.1 Q.8_9/vb_~?_9_1_6.19§J5 ____ _ ___ _ 

~~de~oeks~~!ate.~e __ · -------------=-----,---,,----------
~Geef een overzicht van de algemene opzet van het proj ect (strategie . 

---------



3.4 _Q_~~erz~ksstr~tegie 
Idealiter wordt een landelijk overzicht verkregen voor alle hoogst geprioriteerde zoönose-knaagdiergastheer combinaties. Dit is echter logistiek en budgetair niet 
mogelijk. Daarom worden locaties geselecteerd. De locaties waar knaagdieren worden onderzocht hangen af van de knaagdiersoort en van het pathogeen en de 
bijbehorende vraagstelling. Bijvoorbeeld: toen in 2013 de vraag bestond of de bacterie Yersinia pestis door zwarte ratten kan worden meegenomen vanuit andere 
landen met zeevaartschepen, is specifiek de zwarte rattenpopulatie in de Amsterdamse haven onderzocht. En toen een longitudinale studie voor PuurnaJa hantavirus 
werd opgezet, is een locatie gekozen in een regio waar jaarlijks de meeste hantaviruspatienten zijn, op een plek waar dat jaar ook nog een ratiënt was iewe~st. 
De knaagdieren worden gevangen door professionals. Voor de ratten Is dit een professionele bestrijder, voor de muizen is dit meestal f een 
ander ecologisch onderzoeksbureau dat ervaring heeft met het vangen van muizen. Er wordt altijd naar gestreefd de stresss voor de dieren tot een minimum te 
beperken. Ratten worden na het vangen meestal naar het onderzoeksinstituut gebracht, terwijl biotechnische handelingen voor de mulzen vaak op locatie worden 
uitgevoerd. Het uitvoeren van het onderzoek op locatie zorgt ervoor dat de dieren minder stress hebben, en ze eventueel terug kunnen worden gezet. Dit laatste is 
bij ratten niet wenselijk, omdat het plaagdieren zijn. 

Dieren worden verdoofd voor de handelingen. Afhankelijk van de vraagstelling en de geplande diagnostiek wordt bij het levende dier bloed afgenomen, waarna het 
dier (als het weer wakker is), de natuur weer in mag. Andere keren moeten organen worden verzameld en dan wordt het dier geëuthanaseerd. Bij de sectie worden 
verschillende organen verzameld, waarbij een deel direct wordt gebruikt voor de vervolgdiagnostiek zoals die voor het onderzoek nodig is, en een deel wordt 
opgeslagen in de blobank voor toekomstige onderzoeken. Dit beperkt het aantal dieren dat nodig Is voor het beantwoorden van toekomstige onderzoeksvragen. 

l~1.-l_§.eef e_~_ov~rzicht op_~_oofdUj_11en ~a_'l_~~_y_ersç!!!ll~de o_l}fl_erd~le_r~_van_b_etJ!_'=.oj~c_Le_!!_ ~~daarbij_ g~brulkte _ typ~_ln)_Al~P-_roe_f_of dl e_rP-_r:_Qeve_[l_._!_ ________ _ 

l
Er bestaan in dit onderzoek 4 grote hoofdlijnen: monitoring van rattenpopulaties, monitoring van pathegenen in rattenpopulaties, monitoring van muizenpopulati~s 
en monitoring van pathegenen In muizenpopulaties. Voor het monitoren van de pathegenen worden dierproeven gebruikt. Voor de ratten bestaat dit uit het 
uitvoeren van secties op ons onderzoeksinstituut op ratten die door een professionele plaagdierbestrijder zijn gevangen. Voor de muizen bestaat dit uit het veelal 
uitvo~_r_e_r:!_Yari~eJdwerk QP-_I_ocati~ waa_r!J_ij _ d~ mulzen ofw_~l_gesampled worden en weer w_ord~r~~ruggezl!!!, ofw_eJ~orden ~ëuthanas~erd Y_C!Q_!2_ectie"--.-------

13.4.3. Beschrijf en benoem de logische samenhang van deze verschillende on .. derdelen en de eventuele fasering in de uitvoering. Vermeld eventuele mijlpalen en 
~emomenter~. _ 

De knaagdierensoorten en de pathegenen die worden onderzocht, worden gekozen op basis van ziektelast bij mensen en het risico dat zij kunnen vormen voor de 
volksgezondheid. Leidraad is hierbij de in 2010 gepubliceerde Emerglng Zoonoses lijst. Ieder jaar wordt bepaald welke combinatie het meest relevant is om te 
bestuderen. Indien mogelijk, wordt hierbij gebruik gemaakt van de blobank die de afgelopen jaren is opgezet. Voor sommige pathegenen worden meerjarige 
_Qnderzo~~gesta~. 



4.

1 Algemene gegevens 

1.1 Vul uw 132600 
deelnemernummer 
van de NVWA in. L 

1.2 

Centrale Commissie Dierproeven i.o. 

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.ibo
ccd.nl. 
• Of neem telefonisch contact op. (0900-
2800028). 

Vul de naam van t ntravacc 
de instelling of 
organisatie in. _____________ _ 

1.3 Vul het 
volgnummer en 
het type dierproef 
in. 

Gebruik de 
volgnummers van 
vraag 3.4.4 van 
het format 
Projectvoorstel. 

I Volgnummer 

11 
I 

I 
I 

I 

2 Beschrijving dierproeven 

I A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters 

I Type dierproef 
I Testen muizen/kleine knaagdieren op 
zoönotische ziekteverwekkers 

Beschrij f de keuze van de experimentele aanpak en de primaire uitkomstparameters. 

D 



I Afhankelijk van de vraagstelling worden een locatie en knaagdiersoort gekozen om het 
\onderzoek op te richten. Hierop wordt dan een geschikte biotoop uitgekozen. Eventueel 
·worden meerdere knaagdiersoorten meegenomen In het onderzoek: in 2014 is 
I bijvoorbeeld naar TBE gekeken, wat bij meerdere knaagdiersoorten wordt aangetroffen, 
vandaar dat alle gevangen soorten werden onderzocht. Als echter een vraagstelling zich 
richt op een pathogeen dat specifiek bij 1 knaagdiersoort voorkomt (zoals bijvoorbeeld 
Dobrava-belgrade virus bij de grote bosmuis), dan worden andere knaagdiersoorten 

, vrijgelaten. Onze ervaring is, dat als men specifiek in één biotoop vangt, men in het 
I algemeen slechts enkele dieren van de andere soorten vangt. 
I De gevangen dieren zullen worden onderzocht op het voorkomen van verschillende 
I parasitaire, bacteriële en virale zoonastische pathogenen. Dit zal ons helpen gericht 
advies over risico's voor menselijke besmettingen te geven en kan dienen als motivatie 
voor h~t nemen van maatregelen. 

I 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van aanwezige zoönosen bij wilde 
knaagdieren (wildvang), en daarom is er geen sprake van een experimentele groep, of 
een controlegroep (meestal). 
Primaire uitkomsten van het onderzoek zijn aan-en afwezigheidsgegevens en 
prevalentiecijfers van pathegenen bij wilde knaagdieren. Waar mogelijk en relevant wordt 

i ook moleculair naar fylogenie van de ziekteverwekkers gekeken, om bijvoorbeeld 
I patronen van verspreiding ov.e=c_r :.:...N:...::e:...::d:...::e:.:...rl:...::a:.:...n:...::d:.._t=-=e::..._a=c=h-'-'t:...::e:.:...rh:...:.a=l:..::e:.:...n:..:... ____________ _ 

1l 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. 



I 

I Vangmethoden: 

' Het vangen van de dieren wordt uitgevoerd door medewerkers van 
of een ander ecologisch onderzoeksbureau dat ontheffing 

heeft voor het uitvoeren van vangstrategiën voor specifieke knaagdiersoorten in hun 
il specifieke biotopen. Er wordt gevangen met longworth life-traps. De uitgezette vallen 
worden iedere 12 uur gecontroleerd (ochtend (0) en avond controle (A)) en ze worden 

I 
voor maximaal 48 uur geplaatst. Dit komt dan neer op 4 vangcontroles per 48 uur. De 

, aangetroffen dieren worden ter plekke gedetermineerd waarna ze óf vrijgelaten worden 
(Vrijlatingscriteri~: Vrijlating van zichtbaar drachtige of lacterende muizen, complete 

I 

I 

gezinnen, exemplaren die boventallig zijn) óf gebruikt worden voor onderzoek. De bij de 
avondcontrole aangetroffen dieren worden in kooitjes met hooi, eten en water 
gehouden op een verzamelplek tot de analyse de volgende ochtend. 

I De biotech handelingen worden de eerstvolgende dag uitgevoerd. 
I 

I Ter verduidelijking: 
i Al en 02 > biotech handelingen. 

A3 en 04 > biotech handelingen. 

Bijvoorbeeld: een muis kan om 13 uur •s middags worden gevangen. Hij wordt dan in de 
avondcontrole gevonden en in een kunstofbak met hooi en water gezet. De volgende 
ochtend/dag (afhankelijk van het aantal gevangen dieren) wordt hij 
onderzocht/geëuthanaseerd. Een dier dat om 23 uur in de val loopt, zal in de 
ochtendcontrole worden gevonden en worden overgezet en meteen die dag worden 
geëuthanaseerd. In het algemeen kan dus worden gesteld dat een dier max. 24 uur 

I gevangen zal zitten (tijd in vangkooi en kunstofbak samen). 

I Per soort zullen maximaal50 dieren geëuthanaseerd worden per vangsessie om 
1

1

, materiaal voor onderzoek naar de verschillende pathegenen te verzamelen. De ervaring 
leert dat dit een heel ruime schatting is. 

i Handelingen: 
' Gevangen muizen die niet voldoen aan de vrijlatingscriteria worden na identificatie 
verdoofd waarna bloed wordt afgenomen. Afhankelijk van het pathogeen dat wordt 
onderzocht, worden de dieren teruggeplaatst in de kooi om wakker te worden en 
vervolgens losgelaten te worden op hun vangplek, of geëuthanaseerd. Organen worden 

I geprepareerd en opgeslagen . Alle materialen worden naar het instituut overgebracht 

I 

voor verder onderzoek. Als er op de muizen teken of vlooien worden aangetroffen 
worden deze verwijderd en ook meegenomen. 



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

· De prevalentie van de zoönotische pathegenen in Nederlandse knaagdiersoorten waarop 
deze studie zich richt is vaak onbekend. Van bijvoorbeeld Puumala hantavirus weten we 
dat het in bepaalde regies voorkorrit en welke preValenties er voorheen zijn gevonden, 
maar van andere pathegenen is dat niet bekend. Onlangs is bijvoorbeeld TBE virus 
vastgesteld in Nederlandse teken, maar of dit ook betekent dat het bij knaagdieren kan 

1 worden gevonden, en of zij een rol spelen in de transmissie van TBE virus, is onbekend. 
\Verder waren er bijvoorbeeld vanuit knaagdieronderzoek uit het verleden (serologie) en 
1 uit de literatuur vermoedens dat veldmuizen in Nederland Tula hantavirus bij zich zouden 
j kunnen dragen. Dit is bevestigd tijdens studies van 2014 en 2015, maar de prevalenties 

I 
die in de verschillende populaties waren gevonden, waren veel hoger dan verwacht. Dit 
geeft aan dat het lastig is om steekproefgroottes te bepalen op basis van beschikbare 

i prevalenties. Ook is de populatiegrootte van de knaagdiersoorten altijd onbekend, wat 
het niet mogelijk maakt een steekproefgrootte te berekenen zoals dat gebeurt bij 
experimenteel onderzoek. Het is daarom gebruikelijk in dit onderzoeksveld om een studie 
naar het voorkomen van zoönotische pathegenen in kleine knaagdiersoorten waarbij er 
geen kennis voorhanden is over de te verwachten positieve aantallen, te starten met een 
onderzoek waarbij per vanglocatie, indien mogelijk, 50-100 knaa dieren bemonsterd 

\worden. Dit is vastgesteld in overleg met experts uit Bel ië I-' Zweden en Finland ' 
een uitgangsaantal van ieren: dit is in de meestegeva oendeomeen indicatie 
te krijgen van het voorkomen van pathogenen, ook bij lagere (enkele procenten) 
prevalenties van pathogenen. Indien pathegenen worden gevonden ,wordt een nieuwe 
steekproef berekend met mogelijk meer dieren. Wij zijn aan de ondergrens van dit advies 
gaan zitten, om het aantal dieren in de proef te beperken. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat het wilde dieren betreft en dat dit streefgetallen betreft: omstandigheden 

I als een kleine populatie maken het soms niet mogelijk deze aantallen te halen, ondanks 
! een hoge vanginspanning. · 

I Met WinEpiscope zullen prevalenties met betrouwbaarheidsintervallen worden berekend. 
Spatie-temporele analyses zullen worden uitgevoerd. Er wordt naar gestreefd om voor 
relevante zoönosen "Risk maps" te maken. 

I B. De dieren 

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



Species 

09 Andere knaagdieren 
(andere Rodentia)* 

Aantal dieren 
gebudgetteerd 
600 

Onderbouwing 

Voor dit onderzoek 
worden verschillende 
soorten muizen 
onderzocht. Dit zullen 
voornamelijk rosse 
woelmuizen en 
veldmuizen zijn, hoewel 
dit afhankelijk is van de 
onderzoeksvraag. De 
prevalentie In 
Nederlandse 
knaagdiersoorten van de 
verschillende pathegenen 
waarop dit onderzoek zich 
richt is onbekend. In 
overl met uit 

, is 
n"'~l"l<>nrl te starten met 
een onderzoek waarbij 
per vang locatie, indien 
mogelijk, 50-100 
knaagdieren bemonsterd 
worden. Wij zijn aan de 
ondergrens van dit advles 
gaan zitten, om het aantal 
dieren in de proef te 
beperken. Er wordt 
uitgegaan van 2 
vangsessies per jaar, 
waarbij max 50 mulzen 
worden gevangen. Voor 5 
jaar: 2x50x5=500 
muizen. In het verleden is 
echter gebleken dat er 
soms behoefte is aan 
extra vangsessies als er 
bijvoorbeeld verheffingen 
van 
knaagdieroverdraagbare 
infectieziekten bij de 
mens zijn (bv 
hantaviruspatienten), of 
introductie van nieuwe 
knaagdiersoorten (bv 
grote bosmuis). Om 
ruimte te houden om te 
kunnen reageren op dit 
soort ontwikkelingen, 
rekenen we 2 extra 
vangsessies van 50 
muizen. Totaal: 
500+100=600 muizen Uit 
ervaring kan worden 
gesteld dat het aantal 
vangsessies en het 
geschatte totaal aantal 
dieren heel ruim is en dat 
zoveel dieren naar alle 
waarschijnlijkheid niet 
zullen worden gevangen. 



I C. Hergebruik=----------

I Is er hergebruik van dieren? 

Lllil Nee1 ga door met vraag D. 
Ln Ja > Geef aan op basis van welke overwegjngen hergebruik in dit geval acceptabel wordt g .._e=a=-=c:.:h.:..:t~· -___ _ 

I Is er in het voorgaande of in het geplande gebruik sprake van (of een risico van) ernsti!LQ!!Q-=e:...:.ri-=ef?:...::· ____ _ 

J Nee 
Ja > Geef aan o basis van welke overwe 

I D. Vervangi!!.9t vermindering en verfijning 

I Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning zijn meegewogen bij 
1 het bepalen van de experimentele strategie, de keuze van de dieren en de opzet van de dierproef en welk 
~_keuze!? daarbij zij.!Uiemaakt. ______ _ 

I 
Vermindering: Zoals toegelicht bij de vraag over dieraantallen, wordt gekozen voor maximaal 50 muizen per 
soort per locatie, met een totaal van 600 muizen over 5 jaar. Wij zijn hierbij op de ondergrens van het advies 

I 
gaan zitten, om het aantal dieren in de proef te beperken. Gezien de ervaring uit het verleden, zullen niet alle 
600 dieren worden gebruikt. Waar mogelijk zullen materialen worden gebruikt die in het verleden zijn 

I verzameld en zijn opgeslagen in de biobank. Vervanging: Omdat de onderzoeksopdracht van het Ministerie 
I van VWS specifiek is wat het risico is van wilde knaagdieren voor de volksgezondheid, is het niet mogelijk om 
1 helemaal geen kleine knaagdieren meer te testen. Echter, waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van 
1 materialen die al beschikbaar zijn (bijvoorbeeld dmv de biobank), of van dieren die al voor andere 

I 
onderzoeken 1 in het kader van bestrijding zijn gevangen. Dit hebben wij ook zo gedaan voor bijvoorbeeld 
onderzoek naar Tula hantavirus bij veldmulzen in 2015, en voor Puumala hantavirus bij rosse woelmuizen in 

1 
2016. Verfijning: Dieren worden zo kort mogelijk in hun kooi gehouden. Dit is maximaal 24 uur afhankelijk 

lli
n het moment dat de muis is gevangen, maar (zie toelichting A2). Het werk wordt op locatie uitgevoerd, 

odat dieren niet vervoerd hoeven te worden. In de periode dat ze gevangen zijn, worden ze voorzien van 
estmateriaal en eten. 

I 
Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lijden of angst bij de dieren en de kans op 

1 

nadelige milieueffecten tot een minimum te beperken. 

De stress van de dieren wordt zoveel als mogelijk beperkt door professionele vangers te vragen dit onderdeel 
uit te voeren. Zij verzorgen ook adequate behuizing met nestmateriaal en eten voor de periode dat de dieren 
gevangen zitten. Als de proef het toelaat, als bijvoorbeeld alleen bloed hoeft te worden afgenomen, worden de 
dieren na het testen weer teruggezet op de ~~k'--'w~a=-=a::.:r.....:z::.::e:...z=.:i:.~..:jn..,__..g-=e-=-vo:::.:n:..:cd::.:e::.:n~.-----------------

Herhaling en duplicering 

!_!. Herhaling 

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

, waëJrom duplicatie noodzakelij k is. 

I De dierproeven zijn niet eerder uitgevoerd op deze locaties onder deze omstandigheden. Het 
i knaagdierenonderzoek loopt weliswaar sinds 2008, en deels vinden studies op dezelfde locaties plaats, maar 
1 het_gaat in die gevallen om het onderzoeken van longitudinale ontwikkelingen. 

Huisvesting en verzorging 

I F. Huisvesting en verzorging 

Worden de dieren anders dan volgens de eisen in bijlage lil van de richtlijn 2010/63/EU gehuisvest en/of 
verzor d? 



I F. Huisvesting en verzorging__ 

lli 
Nee 

X] Ja > Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wijze de dieren 
orden gehuisvest en verzorgd en motiveer de keuze om af te wijken van de eisen in bovengenoemde bijlage 
I. 

1 Deze proefopzet betreft wilde knaagdieren, die zo kort mogelij k in gevangenschap worden gehuisvest. 

I G. Plaats waar de dieren worden gehuisvest 

I Worden de dierproeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inrichting die niet onder de rechtstreekse 
i verantwoordelij kheid van een instellingsvergunninghouder Wod valt? 

Nee > Ga verder met vraag H. 
X Ja > Geef aan wat voor bedrï f of instelli~g dit betreft. 

'I' De locatie waar het onderzoek wordt uitgevoerd verschilt per onderzoeksvraag. In ieder geval betreft het 
._meestal landelij ke omgevingen, maar wel In de nabij held van mensen. 

I Waarom is hiervoor gekozen en hoe wordt een adequate huisvesting, verzorging en behandeling van de dieren 
~ewaarborgd? . 

I 
Het betreft wilde knaagdieren. De onderzoeksvraag is of daarbij op een bepaalde locatie bepaalde pathegenen 
voorkomen in die populatie (of vergelijkbare vragen). Om dat te weten zal op de locatie zelf moeten worden 
getest. Er wordt meestal gekozen dat werk ter plekke uit te voeren, om stress van vervoer te vermijden en de 
tijd in de kooi zo kort mogelijk te houden. Als de onderzoeksvraag het toelaat, worden de dieren 
teru.9.9eplaatst. 

Ongeriefinschatting/humane eindpunten 

i H. Pij n en _P-ijnbestrij,-=d:..::in:.:.g;L_ __ 

I Valt te voorzien dat er pij n kan optreden bij de dieren? 

l_Qg Nee > Ga verder met vraag I. 
L~ > Worden in dat geval verdoving, pij nstilling en/ of andere pij nverlichtingsmethoden toegepast? 

LlLNee > Motiveer dan waarom geen ~nverlichtingsmethoden worden toegepast. 

j [] Ja > Geef dan aan welke pijnverlichtingsmethoden worden toegepast en op welke wijze wordt verzekerd 
~at dit op een optimale wl,k~g-=e=-be.::.u=.:rtc=. . . _____________ _ 

I I. Overige aantasting van het welzij n en maatregelen 

L Welke eventuele andere vormen van welzij.!}?-=a=-an:..:.t==a:.=sc=.:ti"-'n_..g_-=wc:..o::crc.::d:..::e:.:..:n'-v:...:o::.::o:..:.rz=i:..::ec:..:nc.:..? _____________ _ 

I De dieren worden tij delij k in kooien _gehouden. 

I Geef aan wat de mogelij ke oorzaken hiervan zi.cjn.:..:·--·--'-------------·--------

~ moeten gevangen worden in kooien. 

' Beschrijf welke maatregelen worden genomen om deze schadelijke effecten te voorkomen of waar mogelijk te 
minimaliseren. 

I De tijd ~at ze in een kooi zitten wordt zo kort mogelijk gehouden. In de kooi is voedsel en nestmateriaal 
, aanwez1 . 



! H. Pijn en pijnbestrijding_ 

L!· Humane eind o::.p.:=;;;u .:.on.::cte::.:nc;.._ _____ _ 

I Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van humane 
1 eindpunten geïndiceerd is om verder lij den van de dieren te voorkomen? 

~ee > Ga verder met vraag K. ------------------
[[IJi:> Geef aan welke criteria hierbij worden gehanteerd. ___ _ 

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

L 
I K. Classifi~atie van ongerief ----------·---

I Geef aan hoe in het licht van alle hierboven beschreven negatieve effecten het cumulatief ongerief wordt 
l_geclassificeerd in termen van 'terminaal', 'licht', 'matig' of 'ernstig' o~n'"'g~e.:...:ri~ef'-"·-------------

I Licht ongerief voor de anesthesie en mat~erief voor het transport en gevangenschap 

Einde experiment 

I L. Wij ze van doden 

~orden de dieren als onderde"el van het exP-eriment of na afloo~n het experiment gedood? 

f-P Nee > Ga verder met de ondertekening. 
1 [X] Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essentieel is voor deze proef. 

I 

Afhankelijk van het onderzoek worden de dieren geeuthanaseerd: dit hangt af van het pathogeen waar naar 
wordt gekeken. Als hier een sneltest voor beschikbaar is die ook op locatie kan worden uitgevoerd (bv 

I 
Puumala hantavirus) dan wordt dat gedaan en worden bijvoorbeeld alleen de positieve dieren geeuthanaseerd 
en een beperkt aantal negatieve als controlegroep. Echter, als het nodig is voor diagnostiek om organen te 

\ verzamelen (bv leptospirose), dan worden de dieren geeuthanaseerd. -=-::-,----

i Wordt er een methode(n) van doden uit bij lage IV van richtlij n 2010/ 63/ EU toegepast? 

Lo Nee > Beschrij f de euthanasiemethode en onderbouw de keuze hiervoor. 

L __ 

I [X] Ja 
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Format DEC-advies 

Maak bij de toepassing van dit format gebruik van de Praktische Handreiking: Ethisch 
Toetsingskader voor proefdiergebruik. Voor voorbeelden, zie bijlage I. 

Herhaling van antwoorden is niet nodig. Indien van toepassing kan verwezen worden 
naar een bij een eerdere vraag verstrekt antwoord. 

A. Algemene gegevens over de procedure 

1. Aanvraagnummer: 

2. Titel van het project: Zoönotische pathogenen bij wilde knaagdieren 

3. Titel van de NTS: Knaagdieroverdraagbare ziekteverwekkers bij wilde 
knaagdieren 

4. Type aanvraag: 
nieuwe aanvraag projectvergunning 
wijziging van vergunning met nummer 

5. Contactgegevens DEC: 
naam DEC: DEC ALt 
telefoonnummer contactpersoon: 
e-mailadres contactpersoon 

6. Adviestraject (data dd-mm-jjjj): 
ontvangen door DEC: 30-3-2017 
aanvraag compleet 
in vergadering besproken: 06-04-2017 en 04-05-2017 
anderszins behandeld 
termijnonderbreking(en) van I tot 10-24 mei 2017 + 8-9 mei 2017 
besluit van CCD tot verlenging van de totale adviestermijn met 
maximaal 15 werkdagen 
aanpassing aanvraag 
advies aan CCD 

7. Geef aan of de aanvraag is afgestemd met de IvD en deze de instemming heeft van 
de IvD. 
De IvD heeft de totstandkoming van deze projectaanvraag begeleid en kan 
met de projectaanvraag instemmen. 

8. Eventueel horen van aanvrager 
Datum: 
Plaats: Bilthoven 
Aantal aanwezige DEC-leden: 5 
Aanwezige (namens) aanvrager: projectleider I art. 9 
Gestelde vraag I vragen: 
Aanvrager is verzocht om de context van de aanvraag ten behoeve van de 
DEC nader toe te lichten 
Verstrekt(e) antwoord( en): 
Aanvrager heeft een heldere presentatie gehouden en na afloop enkele 
informatieve vragen beantwoord. 

1 
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Het horen van de aanvrager heeft wel/niet geleid tot aanpassing van de 
aa~vraag: 

9. Correspondentie met de aanvrager 
Datum: 10-04-2017 
Gestelde vraag/vragen: 

Project: 
1. Zoals besproken in de vergadering zou de DEC willen vragen na te gaan of er een 
ontheffing is op de "Wet natuurbescherming". 
2. Tijdens de presentatie is aangegeven dat er een opdracht is vanuit de overheid 
om dit onderzoek uit te voeren. Zouden jullie deze opdracht duidelijker kunnen 
omschrijven in de projectaanvraag? 

Bijlage 1 en 2: 
3. In de bijlages wordt onder "verfijning" aangegeven dat de dieren zo kort mogelijk 
in gevangenschap worden gehouden voordat er of ter plekke bloed wordt afgenomen 
of de dieren worden vervoerd. Graag nagaan wat in het verleden de gemiddelde 
periode is geweest die de dieren gevangen hebben gezeten en deze informatie 
verwerken in de bijlages. 
4. Onder "vervanging" wordt aangegeven dat dierexperimenten noodzakelijk zijn 
omdat dit intrinsiek besloten ligt in de opdracht van het ministerie van VWS. Zou het 
echter mogelijk zijn om een deel van de vraagstelling( en) te beantwoorden zonder 
proefdieren bijv. door het voorkomen van zoönose te bepalen in oppervlakte water of 
uitwerpselen van knaagdieren (dit zijn ten slotte ook de routes waarlangs mensen 
besmet worden)? 
5. In de bijlages wordt aangegeven dat het aantal dieren per vangsessie/locatie 
maximaal 50 dieren bedraagt. Waarop is dit aantal gebaseerd? Graag onderbouwen 
door middel van een berekening of literatuur. 

Datum antwoord: 24-04-2017 
Verstrekt(e) antwoord(en): 

Ad 1. Indien het onderzoek wordt gedaan bij wilde muizen, dan worden de wilde 
muizen gevangen door • Zij hebben de benodigde kennis, 
ervaring en ontheffing in het kader van de wet Natuurbescherming •• 

heeft 18 april 2017 een nieuwe ontheffing ontvangen. -
r het tijdvak van: 14 april 2017 tot en met 13 april 2022". 

Ad2. 3.1 Achtergrond 
Toegevoegd: In 2010 bleek uit het Emerging Zoonoses rapport dat bij veel opkomende 
zoönosen knaagdieren een rol spelen, maar dat er weinig bekend is over de zoönosen 
die bij in Nederland voorkomende wilde knaagdieren kunnen voorkomen. Wat 
bijvoorbeeld de rol van ratten is geweest bij de toename van autochtone leptospirose 
patienten in 2014 en 2015, of hoe we de risico's voor het oplopen van 
Hantavirusinfecties beter in kaart kunnen brengen aan de hand van het voorkomen 
van hantavirussen bij knaagdieren. Deze voorbeelden onderschrijven het belang van 
het verkrijgen van een beter inzicht in de rol die knaagdieren spelen in de transmissie 
van zoönosen. Het onderzoek aan knaagdieren en zoönosen is in opdracht van de 
NVWA gestart in 2008 en is in 2014 door het Ministerie van VWS overgenomen. In de 
opdrachtbrief van VWS van 2014 staat het als volgt geformuleerd onder het thema 
Zoönosen en vectorgebonden infecties: Ik verzoek u zorg te dragen voor het 
monitoren van en adviseren over de belangrijkste vectorgebonden zoönosen en bij 
knaagdieren en plaagdieren voorkomende zoönosen op basis van de Emzoo-lijst. 

Ad 3. 
Bijlage muizen: 
A2 Dierbehandeling: Volgens mij staat het hier al duidelijk: 
Vangmethoden: 
Het vangen van de dieren wordt uitgevoerd door medewerkers van de -

of een ander ecologisch onderzoeksbureau dat ontheffing heeft 
voor het uitvoeren van vangstrategiën voor specifieke knaagdiersoorten in hun specifieke 

2 
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biotopen. Er wordt gevangen met Longworth life-traps. De uitgezette vallen worden iedere 12 
uur gecontroleerd (ochtend (O) en avond controle (A)) en ze worden voor maximaa/48 uur 
geplaatst. Dit komt dan neer op 4 vangcontroles per 48 uur. De aangetroffen dieren worden ter 
plekke gedetermineerd waarna ze óf vrijgelaten worden (Vrijlatingscriteria: Vrijlating van 
zichtbaar drachtige of Jacterende muizen, complete gezinnen, exemplaren die boventallig zijn) 
óf gebruikt worden voor onderzoek. De bij de avondcontrole aangetroffen dieren worden in 
kooitjes met hooi, eten en water gehouden op een verzamelplek tot de analyse de volgende 
ochtend. 

De biotech handelingen worden de eerstvolgende dag uitgevoerd. 

Ter verduidelijking: 
Al en 02 > biotech handelingen. 
A3 en 04 > biotech handelingen. 

Bijvoorbeeld: een muis kan om 13 uur 's middags worden gevangen. Hij wordt dan in de 
avondcontrole gevonden en in een kunstofbak met hooi en water gezet. De volgende 
ochtend/dag (afhankelijk van het aantal gevangen dieren) wordt hij 
onderzocht/geëuthanaseerd. Een dier dat om 23 uur in de va/loopt, zal in de ochtendcontrole 
worden gevonden en worden overgezet en meteen die dag worden geëuthanaseerd. In het 
algemeen kan dus worden gesteld dat een dier max. 24 uur gevangen zal zitten (tijd in vangkooi 
en kunstofbak samen). 

Bij Dl 3 v's : verfijning extra toegelicht: 

Verfijning: Dieren worden zo kort mogelijk in hun kooi gehouden. Dit is maximaal 24 
uur afhankelijk van het moment dat de muis is gevangen, maar (zie toelichting A2). 
Het werk wordt op locatie uitgevoerd, zodat dieren niet vervoerd hoeven te worden. 
In de periode dat ze gevangen zijn, worden ze voorzien van nestmateriaal en eten. 
Bijlage 2 ratten 

A2 Dierbehandeling 

Oude tekst vervangen door: De gevangen ratten worden in hun vangkooi op de 
verzamellocatie gehouden voordat ze naar het instituut worden vervoerd voor de 
biotechnische handelingen zoals hieronder beschreven. Ervaring uit het verleden leert 
dat minimaal 90% van de ratten in de praktijk vaak op dezelfde dag, of een dag later 
naar het instituut worden vervoerd. De bestrijder rijdt namelijk meerdere keren per 
week door Nederland om de verblijfsduur van de ratten in de kooien zo kort mogelijk 
te houden. In bijzondere gevallen, als het niet anders kan, dan kan het voorkomen dat 
enkele dieren wat langer in hun vangkooi op de verzamellocatie gehouden worden 
voor ze naar het instituut gebracht worden. Voor deze uitzonderingen houden wij een 
periode van maximaal 7 dagen aan waarin de ratten in hun vangkooi op de 
verzamellocatie gehouden kunnen worden. 
Op het instituut worden ze dezelfde dag nog geëuthanaseerd en worden de 
biotechnische handelingen uitgevoerd. 

Dl 3 v's: verfijning extra toegelicht 

Oude tekst vervangen door: Daarnaast wordt ernaar gestreefd de dieren zo kort 
mogelijk in de kooi te houden, en zoals eerder aangegeven leert de ervaring uit het 
verleden dat 90% van de ratten binnen een of twee dagen op het RIVM kunnen 
worden onderzocht. 

Ad 4. De onderzoeksopdracht van het Ministerie van VWS is: Wat is het risico 
van wilde knaagdieren voor de volksgezondheid? Door water of ontlasting te testen 
kunnen wij deze vraag niet beantwoorden. Voor bijv. leptospirose is de rat het 
reservoir dier, dus is onderzoek het meest nuttig en betrouwbaar door ratten te 
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testen. In water kan leptospirose niet gemeten worden omdat het te ver verdund 
wordt. 
Meet je een pathogeen niet in water, dan zegt dit nog niet dat het geen risico is voor 
de mens en ook niet over het voorkomen van het pathogeen in knaagdieren. Het 
voorkomen van zoönosen bepalen in uitwerpselen van dieren is in dit geval ook niet 
mogelijk. Bijvoorbeeld hantavirussen zijn wel aan te tonen in ontlasting, maar je hebt 
dan geen idee van welk soort dier je ontlasting onderzoekt (geen reservoirdier zoals 
rosse woelmuis, bosmuis, spitsmuis etc.), daarnaast is ontlasting van knaagdieren 
moeilijk te vinden in het veld en weet je ook niet hoe lang het er al ligt en hoe 
betrouwbaar de resultaten zullen zijn. 

Ad 5. De prevalentie van de zoönotische pathogenen in Nederlandse 
knaagdiersoorten waarop deze studie zich richt is vaak onbekend. Ook is de 
populatiegrootte van de knaagdiersoorten altijd onbekend, wat het niet 
mogelijk maakt een steekproefgrootte te berekenen zoals dat gebeurt bij 
experimenteel onderzoek. Het is daar.om gebruikelijk in dit onderzoeksveld om een 
studie naar het voorkomen van zoönotische pathogenen in kleine knaagdiersoorten 
waarbij er geen kennis voorhanden is over de te verwachten positieve aantallen, te 
starten met een onderzoek waarbij per vanglocatie, indien mogelijk, 50-100 
knaa ren bemonsterd worden. Dit is vas~ld in overleg met experts uit België 

Zweden(-- en Finland(
gell<o•~en voor een uitgangsaantal van 50 dieren: dit is in de meeste 

gevallen voldoende om een indicatie te krijgen van het voorkomen van pathogenen, 
ook bij lagere (enkele procenten) prevalenties van pathogenen. 

Datum: 08-05-2017 
Reactie DEC n.a.v. antwoorden: 

Opmerking DEC n.a.v. antwoord op vraag 3: 
In het uitzonderlijke geval (<10%) dat de dieren langer dan één à twee dagen op de 
verzamellocatie in een vangkooi gehouden moeten worden, voordat ze naar het 
instituut gebracht kunnen worden, vraagt de DEC zich af of deze dieren niet beter 
geëuthanaseerd kunnen worden. Er kunnen toch ook dieren uit een volgende 
vangstronde gebruikt worden die wel dezelfde of de volgende dag gebracht kunnen 
worden? 

Opmerking DEC n.a.v. antwoord op vraag 5: 
Dit antwoord geeft geen nieuwe informatie in vergelijking met de oorspronkelijke 
aanvraag. Deskundigen adviseren dat het bemonsteren van 50-100 dieren voldoende 
is, maar het wordt nog steeds niet duidelijk op basis van welke overwegingen zij dat 
adviseren. Zijn hier publicaties over waarin dat, bijvoorbeeld met een berekening, 
onderbouwd wordt? Ook blijft onduidelijk waarom u aan de onderkant van de range 
gaat zitten (50 dieren). Veel hangt af van de vraag welke kans dat er wel pathogenen 
aanwezig zijn in de populatie, maar dat u ze niet aantreft, u (of uw opdrachtgever) 
nog aanvaardbaar vindt. 

Datum antwoord: 09-05-2017 
Verstrekt(e) antwoord(en): 

Reactie onderzoeker op opmerking DEC n.a.v. antwoord vraag 3: 
Wij vangen levende dieren om zo onderzoek van goede kwaliteit te kunnen doen op 
de organen en om serum te kunnen verkrijgen. Euthanasie zou voorbij gaan aan het 
doel van het onderzoek. Euthanasie ter plekke is niet mogelijk omdat wij niet ter 
plekke zijn en degene die de ratten vangen dat niet kunnen doen. Daarnaast zal het 
voornamelijk op locaties waar ratten moeilijk gevangen kunnen worden een enkele 
keer voorkomen dat de dieren langer dan 1 a 2 dagen moeten wachten voordat ze 
naar het RIVM vervoerd worden. Als wij dan ook nog een deel van de dieren 
euthanaseren en niet meenemen in het onderzoek, komen we niet aan de gewenste 
aantallen. 

Reactie onderzoeker op opmerking DEC n.a.v. antwoord vraag 5: 
50 dieren, dat is gebaseerd op ervaring van experts en naast de gegeven 
argumentatie, pragmatisch. Het is onmogelijk om steekproeven te berekenen omdat 
1. de populatiegrootte onbekend is bij wildlife en 2. de prevalenties niet bekend zijn 
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in wildlife. Deze getallen zijn dus op basis van al beschreven argumentatie 
vastgesteld en de ondergrens is zuiver pragmatisch. Meer dieren is vaak onmogelijk 
om te verkrijgen. Zo zijn we in Friesland wel 3 jaar bezig geweest om 50 ratten te 
verzamelen. 

Datum: 15-05-2017 
Reactie DEC n.a.v. antwoorden: 

Het antwoord op vraag 3 is akkoord bevonden. N.a.v. het antwoord op vraag 5, 
verzoekt de DEC om 1 of 2 publicaties te noemen waarin wordt aangeven dat 50-100 
dieren een goed aantal is voor deze inventarisaties. 

Datum antwoord: 29-05-2017 
Verstrekt(e) antwoord( en): 

Zoals eerder aangegeven, is de 50-100 dieren op basis van expert 
elicitations met andere knaagdieronderzoekers vastgesteld. Sindsdien 
hebben wij dit aangehouden. Dit was ook aJ zo bij de vorige DEC aanvraag. 
In de literatuur van de experts uit België, Zweden en Finland staat niet 
expliciet dit aantal genoemd, maar wordt het als streven aangehouden. 
Voor de pathogenen waar wij nu naar kijken, lijkt dit goed te werken. 
Uiteindelijk onderzoeken wij de dieren om een inschatting te maken van het 
risico voor de volksgezondheid. Voor leptospirose en SEOV krijgen wij op 
basis van deze aantallen een redelijk inzicht in het voorkomen en 
prevalentie. Op basis daarvan worden de data gebruikt in risicomodellen. 

De antwoorden zijn akkoord bevonden door de DEC. 
De antwoorden hebben welffflet geleid tot aanpassing van de aanvraag. 

10. Eventuele adviezen door experts (niet lid van de DEC) 
Aard expertise 
Deskundigheid expert 
Datum verzoek 
Strekking van het verzoek 
Datum expert advies 
Advies expert 

B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling) 

1. Het project is vergunningplichtig (dierproeven in de zin der wet). 

2. De aanvraag betreft een nieuwe aanvraag 

3. De DEC is competent om over dit project te adviseren. 

4. Er is geen betrokkenheid van DEC-leden bij deze projectaanvraag, waardoor 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn gewaarborgd. 

C. Beoordeling (inhoud) 

1. Deze aanvraag heeft een helder omschreven doelstelling en het is duidelijk hoe de 
verschillende onderdelen en concrete vraagstelling binnen het project met elkaar 
samenhangen en kunnen leiden tot het behalen van de doelstelling. De opzet komt 
goed overeen met voorbeeld 4B uit de handreiking 'Invulling definitie project' van de 
CCD. Het is helder welke handelingen individuele dieren zullen ondergaan. Hierdoor is 
ook duidelijk welk ongerief individuele dieren zullen ondergaan. 
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2. De DEC neemt aan dat er een ontheffing In het kader van de wet natuurbescherming 
aangevraagd en verleend is, daar de aanvrager dit type onderzoek al langer uitvoert. 

3. De in de projectaanvraag aangekruiste doelcategorie(ën) "Onderzoek ter bescherming 
van het milieu in het belang van de gezondheid of het welzijn van mens of dier" 
sluit( en) aan bij de hoofddoelstelling. Het betreft onderzoek naar "factoren" in het 
milieu die een bedreiging vormen voor de gezondheid van mens en dier, maar het is 
geen onderzoek ter bescherming van het milieu in de gebruikelijke betekenis van die 
term. 

Belangen en waarden 

4. Het directe doel van het project is het verzamelen van gegevens over de 
aanwezigheid van zoönitische pathegenen bij wilde knaagdieren In Nederland 
(prevalentie en verspreiding) om een Inschatting te kunnen maken van de risico's die 
dit met zich meebrengt voor de mens. 
Het uiteindelijke doel van het project is het beschermen van de volksgezondheid door 
op basis van deze gegevens passende beleidsmaatregelen te nemen. 
De DEC is van mening dat er een heldere relatie is tussen het directe en het 
uiteindelijke doel. 

5. De belangrijkste belanghebbenden binnen dit onderzoek zijn de proefdieren, de 
onderzoekers, de burgers (samenleving) en de overheid als opdrachtgever. De 
integriteit van de dieren zal worden aangetast, de dieren zullen beperkt worden in 
hun natuurlijke gedrag en de dieren zullen ongerief ondervinden als gevolg van het 
vangen, het nemen van (bloed)monsters en de dieren zullen in een aantal gevallen 
gedood worden. Naar de mening van de DEC hebben de onderzoekers geen 
persoonlijk belang bij het kunnen uitvoeren van dit onderzoek en speelt dit dus geen 
rol bij de ethische afweging. De overheid krijgt door dit onderzoek gegevens tot haar 
beschikking die haar in staat stellen maatregelen te nemen (o.a. advlezen geven) om 
burgers te beschermen tegen ziekten die kunnen worden overgebracht door wilde 
knaagdieren. Dit is in het belang van de volksgezondheid. 

6. Omdat het in dit project gaat om een zeer beperkt aantal dieren uit het wild, valt er 
naar de mening van de DEC niet te verwachten dat het voorgestelde onderzoek een 
nadelig effect zal hebben op het milieu of de natuur. Ook wordt aangegeven dat 
indien er met de vallen Jacterende dieren of hele gezinnen gevangen worden, deze 
dieren niet gebruikt worden voor het onderzoek, maar teruggezet zullen worden. 

Proefopzet en haalbaarheid 

7. De kennis en kunde van de onderzoekers en het instituut waar zij werken zijn 
voldoende gewaarborgd. De aanvragers hebben jarenlange ervaring met het 
monitoren van zoönotische pathegenen In wilde knaagdieren. De DEC is dan ook van 
mening dat de kennis en kunde van de onderzoeksgroep en andere betrokkenen bij 
de dierproeven voldoende is om te kunnen voldoen aan alle zorgvuldigheidseisen 
omtrent het verrichten van dierproeven. 

8. De doelstelling van het project is helder uiteengezet en de voorgestelde experimenten 
sluiten hier goed bij aan. De DEC is van mening dat het project goed is opgezet en 
dat jarenlange ervaring voldoende garandeert dat deze experimentele aanpak zal 
leiden tot het behalen van de doelstelling binnen het kader van het project. 

Welzijn dieren 

9. Er is wel sprake van bijzonderheden op het gebied van categorieën van dieren, 
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omstandigheden of behandeling van de dieren (zie onderstaand de categorieën). Het 
onderzoek wordt uitgevoerd aan uit het wild gevangen dieren, waarvan sommige 
diersoorten bedreigd zijn. Dit is gezien de vraagstelling onvermijdelijk. De DEC acht 
de vraagstelling zeer relevant en is van mening dat het in dit geval ethisch 
toelaatbaar is om (beschermde) dieren in het wild te vangen en in een aantal 
gevallen ook te doden. Het is aannemelijk dat de voorgestelde experimenten geen 
bedreiging vormen voor de soort of voor lokale populaties. 

x Bedreigde diersoort( en) (lOe, lid 4) 
D Niet-menselijke primaten (lOe) 
x Dieren in/uit het wild (lOf) 
D Niet gefokt voor dierproeven (11, bijlage I richtlijn) 
D Zwerfdieren (lOh) 
D Hergebruik (le, lid 2) 
x Locatie: buiten instelling vergunninghouder (lOg) 
D Geen toepassing verdoving/pijnbestrijding (13) 
D Dodingsmethode niet volgens bijlage IV richtlijn (13c, lid 3) 

10. De huisvesting en verzorging van de dieren zijn niet geheel conform de eisen die zijn 
opgenomen in bijlage III van richtlijn 2010/63/EU. Dit hangt samen met het feit dat 
de dieren uit het wild worden gevangen en tijdelijk verblijven in kooien die speciaal 
bedoeld zijn voor het vangen van de dieren en niet voor langdurige huisvesting. 
Echter de onderzoekers spannen zich in om het welzijn van de dieren zoveel mogelijk 
te verbeteren, door gebruikt te maken van grote vangkooien, door het toepassen van 
kooiverrijking en door het verblijf in de kooien zo kort mogelijk te houden. 

11. De aanvragers hebben het cumulatief ongerief van de dieren geschat op matig. Het 
ongerief dat de dieren ondervinden wordt veroorzaakt door het vangen van de dieren 
uit het wild, het nemen van monsters en het doden van de dieren. Naar mening van 
de DEC is het cumulatieve ongerief, matig, als gevolg van de dierproeven juist 
ingeschat en geclassificeerd. 

12. De integriteit van dieren wordt in beperkte mate aangetast door ze (tijdelijk) hun 
vrijheid te ontnemen en hun natuurlijke gedrag in te perken. 

13. Op basis van ervaring, voorzien de aanvragers dat er zich geen omstandigheden voor 
zullen doen, waarbij het toepassen van humane eindpunten noodzakelijk is. De DEC 
is van mening dat dit een juiste inschatting is. 

3V's 

14. De DEC is van mening dat de aanvrager voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er 
geen alternatieven voorhanden zijn. De vraagstelling is alleen te beantwoorden door 
wilde knaagdieren te vangen en (bloed)monsters te nemen. Daarnaast is 
aangegeven, dat daar waar mogelijk, gebruik gemaakt zal worden van materialen die 
al beschikbaar zijn (bijvoorbeeld in de biobank). Ook zal gebruik worden gemaakt van 
dieren die worden gevangen in het kader van de plaagbestrijding en die om die reden 
toch al gedood zouden worden. 

15. Om het benodigde aantal dieren goed in te kunnen schatten is het noodzakelijk zowel 
de incidentie van te onderzoeken ziektes als de populatiegrootte van de wilde 
knaagdieren te kennen. Aangezien deze informatie niet voorhanden is en 
wetenschappelijke literatuur op dit gebied ontbreekt, is het aantal dieren dat 
aangevraagd wordt, gebaseerd op een schattig van deskundigen. De DEC is akkoord 
met deze schatting, omdat het aantal dieren niet onrealistisch hoog of laag lijkt te 
zijn. 
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16. Het project is in overeenstemming met de vereiste van verfijning van dierproeven en 
het project is zodanig opgezet dat de dierproeven zo humaan mogelijk kunnen 
worden uitgevoerd. De DEC is dan ook van mening dat de beschreven experimentele 
opzet de meest verfijnde is en dat de dierproeven zo humaan mogelijk worden 
uitgevoerd. 

17. Er is geen sprake van wettelijk vereist onderzoek. 

Dieren in voorraad gedood en bestemming dieren na afloop proef 

18. De aanvrager zal gebruik maken van de dieren die zij vangt, ongeacht de vraag of 
het om mannelijke of vrouwelijke dieren blijkt te gaan. De aanvrager heeft geen 
mogelijkheld om het geslacht van de dieren die worden gevangen te beïnvloeden. 

19. De dieren zullen worden gedood met een dodingsmethode die vermeld staat in bijlage 
IV van richtlijn 2010/63/EU. Doding is noodzakelijk wanneer organen nodig zijn voor 
onderzoek of wanneer dieren besmet blijken met voor de mens gevaarlijke 
pathogenen. Ook dieren die worden gevangen in het kader van de 
plaagdierbestrijding zullen worden gedood. Alle overige dieren zullen zo veel mogelijk 
weer worden losgelaten op de plek waar ze gevangen werden. 

20. Er worden in deze projectaanvraag geen niet-humane primaten, honden, katten of 
landbouwhulsdieren gedood om niet-wetenschappelijke redenen. 

NTS 

21. De niet-technische samenvatting is een evenwichtige weergave van het project en is 
begrijpelijk geformuleerd. 

D. Ethische afweging 

1. Rechtvaardigt het belang van het verzamelen van gegevens over de aanwezigheid van 
zoönitische pathegenen bij wilde knaagdieren In Nederland (prevalentie en verspreiding) 
om een risico-inschatting te kunnen maken voor de volksgezondheid, het ongerief dat de 
dieren zullen ondervinden en de integriteitsaantastlng van de dieren? 

2. De integriteit en het welzijn van de dieren worden in dit project in lichte mate 
aangetast (zie C9 tot C20). Daar staat tegenover dat dit project bijdraagt aan het kunnen 
inschatten van de prevalentie en de risico's van zoönoses en het nemen van passende 
beleidsmaatregelen waardoor de volksgezondheid gewaarborgd kan worden. De DEC 
kent daar veel gewicht aan toe. 

3. De DEC is overtuigd van het belang van het verzamelen van gegevens over de 
aanwezigheid van zoönitische pathegenen bij wilde knaagdieren In Nederland 
(prevalentie en verspreiding) om een inschatting te kunnen maken van de risico's die dit 
met zich meebrengt voor de mens (directe doel) en daarmee de volksgezondheid te 
beschermen door op basis van deze gegevens passende beleidsmaatregelen te nemen 
(uiteindelijke doel), en vindt dat de kennis en kunde van de aanvragers het aannemelijk 
maakt dat deze doelstellingen behaald worden binnen de looptijd van het project. De 
DEC is tevens van mening dat de aanvrager voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er 
geen alternatieven voorhanden zijn, dat het aantal dieren realistisch is ingeschat en dat 
het project in overeenstemming is met de verelsten voor verfijning van dierproeven. 
Alles afgewogen mag geconcludeerd worden dat het belang van de doelstellingen en de 
haalbaarheid van het project het matig en lichte ongerief dat de dieren ondervinden als 
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gevolg van gevangenschap, anesthesie, bloedafnames, eventueel transport en 
euthanasie en de geringe aantasting van de integriteit van deze dieren kunnen 
rechtvaardigen. Aan de eis, dat het belang van de experimenten op dient te wegen tegen 
het ongerief dat de dieren wordt berokkend, is voldaan. 

E. Advies 

1. Advies aan de CCD 
x De DEC adviseert de vergunning te verlenen. 

2. Het uitgebrachte advies is unaniem tot stand gekomen. 

3. Er zijn geen knelpunten/dilemma's naar voren gekomen tijdens het beoordelen van 
de aanvraag en het opstellen van het advies. 
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Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Intravacc 

Postbus 450 
3720 AL BILTHOVEN 
1·11·1·1·111··1111111··11·11n11 •. 11 

Datum 
Betreft 

3 juli 2017 
Beslissing aanvraag projectvergunning Dierproeven 

Geachte mevrouw 

Op 12 juni 2017 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning 
dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project "Zoönotische pathegenen bij 
wilde knaagdieren" met aanvraagnummer AVD3260020172104. Wij hebben 
uw aanvraag beoordeeld. 

Beslissing 
Wij keuren uw aanvraag goed op grond van artikel 10a van de Wet op de 
Dierproeven (hierna: de wet). Hierbij gelden de voorwaarden zoals genoemd 
in de vergunning. 
De algemene voorwaarde(n) zijn opgenomen op grond van artikel 1d lid 4, 
artikel 10a1 lid 2, artikel 10 lid 2 en/of artikel 10a3 van de wet. 

U kunt met uw project "Zoönotische pathegenen bij wilde knaagdieren" 
starten. De vergunning wordt afgegeven van 3 juli 2017 tot en met 30 juni 
2022. 

Overige wettelijke bepalingen blijven van kracht. 

Procedure 
Bij uw aanvraag heeft u een advies van de Dierexperimentencommissie DEC 
Alt gevoegd. Dit advies is opgesteld op 12 juni 2017. Bij de beoordeling van 
uw aanvraag is dit advies betrokken overeenkomstig artikel 10a, lid 3 van de 
wet. 
Wij kunnen ons vinden in de inhoud van het advies van de 
Dierexperimentencommissie. Dit advies van de commissie nemen wij over, 
inclusief de daaraan ten grondslag liggende motivering. Er worden 
aanvullende algemene voorwaarde(n) gesteld. 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
centralecommlssledlerproeven.nl 
0900 28 000 28 (10 ct/min) 
lnfo@zbo-ccd.nl 

Onze referentie 

Aanvraagnummer 
AVD3260020172104 

Bijlagen 

1 
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Het DEC-advies en de in de bijlage opgenomen beschrijving van de artikelen 
van de wet- en regelgeving zijn de grondslag van dit besluit. 

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

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

Bezwaar schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens 
bent. Dat betekent dat dat 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.centralecommissiedierproeven.nl. Of neem 
telefonisch contact met ons op: 0900 28 000 28 (10 ct/minuut). 

Centrale Commissie Dierproeven 

Bijlagen: 
- Vergunning 

Hiervan deel uitmakend: 
- DEC-advies 
- Weergave wet- en regelgeving 

Datum: 
3 jull2017 
Aanvraagnummer: 
AVD3260020172104 
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Centrale Commissie Dierproeven 

Projectvergunning 
gelet op artikel lOa van de Wet op de Dierproeven 

Verleent de Centrale Commissie Dierproeven aan 
Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Deelnemersnummer: 

Intravacc 

Postbus 450 

3720 AL BILTHOVEN 

32600 

deze projectvergunning voor het tijdvak 3 juli 2017 tot en met 30 juni 2022, voor het project "Zoönotische 
pathegenen bij wilde knaagdieren" met aanvraagnummer AVD3260020172104, volgens advies van 
Dierexperimentencommissie DEC Alt. Er worden aanvullende algemene voorwaarde(n) gesteld. 
De functie van de verantwoordelijk onderzoeker is Projectleider/onderzoeker. Voor de uitvoering van het 
project is Projectleider verantwoordelijk. 
De aanvraag omvat de volgende bescheiden: 

1 een aanvraagformulier projectvergunning dierproeven, ontvangen op 12 juni 2017 
2 de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen: 
a Projectvoorstel, zoals ontvangen per brief op 12 juni 2017; 
b Niet-technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen per brief op 12 juni 2017; 
c Advies van dierexperimentencommissie d.d. 12 juni 2017, ontvangen op 12 juni 2017. 

Naam proef Diersoort/ Stam Aantal Ernst Opmerkingen 
dieren 

3.4.4.1 Testen muizen/kleine knaagdieren op zoönotische 
ziekteverwekkers 

Andere knaagdieren (andere 600 
Rodentia) I Matig 
verschillende soorten mulzen 

3.4.4.2 Testen ratten op zoönotische ziekteverwekkers 

Ratten (Rattus norveglcus) I 600 
Rattus norvegicus of Rattus Matig 
rattus 

Voorwaarden 

Op grond van artike/10a1 lid 2 van de Wet op de dierproeven zijn aan een projectvergunning 
voorwaarden te stellen 

In artikel 10, lid 1 sub a van de wet, wordt bepaald dat het verboden is een dierproef te verrichten voor 
een doel dat, naar de algemeen kenbare, onder deskundigen heersende opvatting, ook kan worden bereikt 
anders dan door mlddel van een dierproef, of door mlddel van een dierproef waarbij minder dieren kunnen 
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Aanvraagnummer: 
AVD3260020172104 

worden gebruikt of minder ongerief wordt berokkend dan bij de in het geding zijnde proef het geval is. 
Nieuwe onderzoeken naar alternatieven kunnen tot gevolg hebben dat inzichten en/of omstandigheden van 
het aangevraagde project in de vergunningsperiade wijzigen, gedurende de looptijd van deze vergunning. 
Indien bovenstaande zich voordoet dient aanvrager dit in afstemming met de IvO te melden bij de CCD. 
De CCD kan In een dergelijke situatie aan de vergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde 
voorwaarde wijzigen of intrekken. 
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Centrale Commissie Dierproeven 

Aanvraagnummer: 
AVD3260020172104 

Weergave wet- en regelgeving 

Dit project en wijzigingen 
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 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 
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kunnen lijden als de verdoving eenmaal Is uitgewerkt, moeten preventief en postoperatief behandeld 
worden met pijnstillers of andere geschikte pijnbestrijdlngsmethoden, 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 
dlerenlijnen, 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 zal blijven 
ondervinden. Als een dier In leven wordt gehouden, krijgt het de verzorging en hulsvesting 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 13d volgt dat het doden van dieren door een deskundig persoon moet worden gedaan, wat zo 
mln mogelijk pijn, lijden en angst met zich meebrengt. De methode om te doden is vastgesteld In de 
Europese richtlijn artikel 6. 
In artikel 13c Is vastgesteld dat proefdieren geadopteerd kunnen worden, teruggeplaatst in hun habitat of 
In een geschikt dierhouderljsysteem, als de gezondheidstoestand van het dier het toelaat, er geen gevaar 
Is voor volksgezondheid, diergezondheld of milieu en er passende maatregelen zijn genomen om het 
welzijn van het dier te waarborgen. 
De Minister heeft vrijstelling ontheffing verleend volgens artikel 13c, die de afwijkende methode van doden 
op basis van wetenschappelijke motivering ten minste even humaan acht als de in de richtlijn opgenomen 
passende methoden. 

Locatie 
De vergunning wordt verleend voor een project waarbij dierproeven geheel of gedeeltelijk worden verricht 
buiten een Inrichting van een gebruiker (artikel lOg van de wet). 
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