Dierproeven
Jaarverslag 2016 en 2017
Centraal Dierenlaboratorium

Missie
• Het Centraal Dierenlaboratorium (CDL) is een research faciliteit van het
Radboudumc en de Radboud Universiteit waar onderzoekers kwalitatief
goed onderzoek met proefdieren kunnen uitvoeren.
• Het CDL personeel faciliteert, adviseert en assisteert onderzoekers bij de
voorbereiding, de planning en de uitvoering van het proefdieronderzoek.

Uitgangspunten
• 3V’s: Bij het ontwerp en bij de uitvoering van ieder experiment streven wij
naar Vermindering, Verfijning en Vervanging
• Bij onderzoek naar ziekteprocessen bij de mens gebruiken wij transleerbare
diermodellen, zodat de resultaten ook van toepassing zijn op patiënten
• Transparantie: in ons werk streven wij naar maximale openheid, zodat
iedereen een reëel beeld heeft van de experimenten met proefdieren
• Wij ontwikkelen en gebruiken state-of-art technieken (verfijning)
• Wij werken effectief en kostenefficiënt

Organisatie
In 2016 heeft de commissie Bindels-van der Heu op verzoek van de Raad van
Bestuur van het Radboudumc een adviesrapport opgesteld getiteld ‘Naar een
toekomstbestendig Dierenlaboratorium’. Naar aanleiding van dit adviesrapport
zijn in 1 januari 2017 de volgende veranderingen doorgevoerd:
- Het CDL is een Radboudumc Technology Center en is organisatorisch ondergebracht in het onderzoeksinstituut Radboud Institute for Molecular Life Science
(RIMLS).
- De Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) die toezicht houdt op het welzijn van de
proefdieren is organisatorisch binnen het CDL geplaatst.
- SYRCLE, SYstematic Review Center for Laboratory animal Experimentation en
de leerstoel proefdierkunde zijn ondergebracht bij de afdeling Health Evidence.
- Prof. dr. Otto Boerman is m.i.v. 1 januari 2017 aangesteld als directeur van het
CDL
- Medio 2017 is een reorganisatie doorgevoerd, waarbij de dierverzorging en
het biotechnische werk is verdeeld over 4 teams van dierverzorgers en biotechnici. Aan het hoofd van ieder team is een teamcoördinator benoemd.
- Op 1 december 2017 is een fokcoördinator aangesteld. De taak van de fokcoördinator is om onderzoekers te begeleiden en ondersteunen bij het plannen
en uitvoeren van de fok van (transgene) muizen en ratten.

Kerncijfers
Het totale personeelsbestand van het CDL bestaat uit ca. 50 medewerkers (37
fte), waarvan 30 dierverzorgers en biotechnici. Er zijn meer dan 40 onderzoeksgroepen (ca. 500 onderzoekers en research analisten) van het Radboudumc
en de Radboud Universiteit die proefdierexperimenten uitvoeren in het CDL.
In 2016 en 2017 zijn er respectievelijk 12.399 en 13.571 proefdieren gebruikt
in het CDLen de Radboud Universiteit waarvan > 97% muizen en ratten. Meer
dan 5.000 dieren zijn gebruikt voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek,
terwijl een gelijke hoeveelheid werd gebruikt voor translationeel toegepast
wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek met resusapen is in 2016 beëindigd. Eind 2016 zijn de laatste
twee resusapen uit het CDL verhuisd naar de dierverblijven van de Stichting
Aap in Lelystad.
In 2016 en 2017 werd voor de uitvoering van respectievelijk 75 en 58 wetenschappelijke onderzoeksprojecten goedkeuring verleend door de Centrale
Commissie Dierproeven (CCD). Sinds eind 2017 wordt de volledige inhoud van
deze projectvergunningsaanvragen gepubliceerd op de website van het CDL,
zodat eenieder kan zien aan welke onderzoeksprojecten er binnen het CDL
gewerkt wordt. De Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) van het CDL verleende in
2016 en 2017 goedkeuring voor de uitvoering van respectievelijk 270 en 280
experimenten.

Diersoort
2013
2014
2015
2016
2017
Muizen
15835
35797
12510
9009
9352
Ratten
3627
12542
3914
2961
2839
Hamsters
9
Cavia's
40
10
Konijnen
4
52
16
75
Honden
Varkens
33
190
3
35
51
Geiten
66
55
1
Schapen
71
1
7
13
173
Kippen
2
4
Andere vogels
864
Resusapen
4
2
Klauwkikkers
59
61
61
27
Vissen
400
752
139
308
190
Totaal
19976
49503
16719
12399
13571
Tabel 1: Aantal dierproeven Radboudumc per diersoort van 2013 t/m 2017
(inclusief aantal dieren gedood zonder voorafgaande handelingen)
Aantal
Projecten
Protocollen

2013
233
415

2014
243
292

2015
59
229

2016
75
274

2017
58
280

Tabel 2: Aantal goedgekeurde projecten en protocollen van 2013 t/m 2017

Hoofddoel

2013

2014

2015

2016

2017

Ontwikkeling/productie/controle vaccins, geneesmiddelen
of biologische producten

3633

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

20716

3492

4694

6577

Toegepast en translationeel
onderzoek

22682

11502

5782

5368

1142

941

Wetenschappelijke vraag

15230

297

Onderzoek naar schadelijke
stoffen
Fok met ongerief, niet gebruikt
in dierproeven
Onderwijs

Totaal

4878

541

1113
1227
787
781
685
19976 49503 16719 12399 13571
Tabel 3: Aantal dierproeven per hoofddoel van 2013 t/m 2017

Registratie t.b.v. de Wet op de Dierproeven
In 2015 is gestart om ieder dier in een experiment individueel te registreren.
Tot dan werden dieren per experiment geregistreerd als het experiment werd
afgesloten. Deze registratie werd in 2015 nog handmatig uitgevoerd: een procedure die jaarlijks ca. 3 maanden werk vroeg. Omdat alle dieren in het CDL nu
in het nieuwe registratiesysteem iVentionLES worden geregistreerd, vergt het
aanleveren van de jaarlijkse gegevens voor de registratie van dierexperimenten
(dieraantallen, herkomst en bestemming van de dieren) aan de overheid in
2017 in totaal nog slechts twee weken werk.
Verbouwingen
In het najaar van 2017 is een Biological Safety Level 3 (BSL3) laboratorium op
de 2e verdieping gebouwd. In dit laboratorium kan ondermeer gewerkt worden

met ziekteverwekkende virussen (hepatitis, HIV, e.a.) en met verschillende door
insecten overgedragen ziekteverwekkers (malaria, Zika, Dengue, e.a.).
Microbiologische barrière
Door ruimtelijke herindeling binnen het gebouw konden de microbiologische
barrières per verdieping georganiseerd worden. Hierdoor worden nu nog drie
microbiologische barrières onderscheiden: eerste verdieping (team 1), tweede verdieping (team 2), onderverdieping (team 3) en fokpaviljoen Overasselt
(team 4).
Wasstraat
Op de onderverdieping is in november 2016 een gerobotiseerde wasstraat voor
het reinigen van de kooien voor muizen en ratten geïnstalleerd. Nadat de technische aanvangsproblemen waren overwonnen, worden nu in deze wasstraat in
drie dagen per week alle kooien van het CDL (ca. 1200 kooien/week) gereinigd.
Een uitgebreide risicoanalyse van de wasstraat, waarbij metingen zijn verricht
naar geluid, stof en ergonomie heeft uitgewezen dat er in deze wasstraat veilig
gewerkt kan worden. De wasstraat wordt bemand door 2 medewerkers.
Automatisering
In 2017 zijn goede vorderingen gemaakt bij de ontwikkeling van het automatiseringspakket iVentionLES waarin alle gegevens rondom de dierexperimenten
(vergunningsaanvragen, protocollen, dierenwelzijn, biotechnische handelingen,
etc.) worden vastgelegd. In dit systeem worden nu alle dieren individueel geregistreerd. Er is een fokmodule aan het pakket toegevoegd, waarin de fok van
de 200 foklijnen wordt geregistreerd. De ontwikkeling en implementatie van
de digitale welzijnsregistratie waarin het welzijn van ieder dier dagelijks wordt
bijgehouden, wordt in Q1 2019 voltooid.
Communicatie
Om de bereikbaarheid van het CDL voor de onderzoekers te vergroten is in
januari 2017 een werkgroep gestart om de bereikbaarheid van het CDL via

Frontoffice, telefoon, e-mail en de website te verbeteren. De website is compleet vernieuwd en toegankelijker gemaakt (www.radboudumc.nl/CDL ). Via de
time-line button op de website kunnen onderzoekers nu zelf hun weg vinden
voor het verkrijgen van de wettelijk verplichte certificering (LAS cursus, registratie, iVentionLES account, e.a.) en het indienen, beoordelen en archiveren
van projectvergunningsaanvragen en protocollen van experimenten. Teneinde
de interne communicatie te verbeteren is in 2016 een wekelijks CDL-breed
werkoverleg ingevoerd. De communicatie met onderzoekers vindt plaats via de
website, onze nieuwsbrieven (3-4/jaar) en door middel van voorlichtingsbijeenkomsten (2-3/jaar) voor onderzoeksleiders en coördinatoren.
Publiciteit
In 2016 besteedde De Correspondent uitgebreid aandacht aan de verhouding
in het gebruik van vrouwelijke en mannelijke proefdieren. In 2016 is ook door
diverse media aandacht besteed aan het stoppen van het apenonderzoek in
Nijmegen (onder andere VOX, De Gelderlander en het AD). In 2017 zijn in het
CDL opnamen gemaakt door de redactie van het NOS journaal voor een item
over de noodzaak van proefdieronderzoek. Daarnaast heeft het CDL meegewerkt aan een aflevering van het wetenschapsprogramma Focus van de NTR
over dierproeven in Nederland. In 2016 en 2017 zijn meer dan 80 rondleidingen door het CDL verzorgd voor scholieren, studenten, belangstellenden,
collega’s en andere groepen. In totaal namen meer dan 1000 mensen deel aan
deze rondleidingen.
Solitaire huisvesting
Naar aanleiding van bevindingen uit inspecties van de NVWA met betrekking
tot solitair gehuisveste ratten en muizen heeft een werkgroep bestaande uit
IvD leden en biotechnici eenduidige praktische richtlijnen opgesteld. Deze
richtlijnen zijn opgenomen in de standaard operating procedure (SOP) huisvesting en uitgebreid met dierverzorgers en biotechnici besproken tijdens het CDL
werkoverleg.

