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Ter vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/63/EU betreffende de
bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, heeft de
Commissie een deskundigenwerkgroep ingesteld voor de projectevaluatie en beoordeling
achteraf van projecten. Alle lidstaten en de belangrijkste organisaties van belanghebbenden
werden verzocht deskundigen aanwijzen om deel te nemen aan de werkzaamheden.
De belangrijkste taak van de deskundigenwerkgroep bestond erin richtsnoeren en beginselen
uit te werken met het oog op de projectevaluatie en beoordeling achteraf, als respectievelijk
bedoeld in artikel 38 en artikel 39 van de richtlijn. Het doel daarvan is bijstand te verlenen
aan alle partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding, evaluatie en beoordeling van
projecten. De deskundigenwerkgroep voor projectevaluatie en beoordeling achteraf is
bijeengekomen op 19 en 20 maart 2013.
Voorliggend document is het resultaat van de werkzaamheden op de bijeenkomst van de
deskundigenwerkgroep, de besprekingen met de lidstaten alsook van de juridische input van
de Commissie over het begrip van de eisen voor en onderdelen van beide processen, de
deelnemers, hulpmiddelen en werkmethoden. De nationale instanties die bevoegd zijn voor
de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/63/EU hebben dit document goedgekeurd op hun
bijeenkomst van 18 en 19 september 2013.

Disclaimer:
Dit document is bedoeld als leidraad en beoogt een tweeledig doel: enerzijds de lidstaten
en andere partijen die te maken hebben met Richtlijn 2010/63/EU betreffende de
bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, te
helpen komen tot een gemeenschappelijk begrip van de in de richtlijn vervatte
bepalingen en anderzijds de tenuitvoerlegging daarvan te vergemakkelijken. Alle
toelichtingen moeten worden gelezen in samenhang met deze Richtlijn 2010/63/EU. In
dit document staan suggesties over de wijze waarop aan de in de richtlijn vervatte eisen
kan worden voldaan. Inhoudelijk worden in dit document geen nieuwe verplichtingen
opgelegd die verder gaan dan de in de richtlijn vastgelegde verplichtingen.
Alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie is gerechtigd om de EU-wetgeving op
juridisch bindende wijze uit te leggen.
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Inleiding
Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke
doeleinden worden gebruikt schrijft voor dat „een project alleen wordt uitgevoerd als de
uitkomst van de [...] door de bevoegde instantie uitgevoerde projectevaluatie gunstig is”.
Volgens overwegingen 39 en 40 van de richtlijn „is het zowel om morele als om
wetenschappelijke redenen van essentieel belang dat elk proefdiergebruik zorgvuldig wordt
beoordeeld op de wetenschappelijke en onderwijskundige validiteit, het nut en de relevantie
van de te verwachten resultaten ervan. De schade die de dieren vermoedelijk zullen
ondervinden, moet worden afgewogen tegen de verwachte voordelen van het project.
Daarom dient een onpartijdige projectbeoordeling, die onafhankelijk is van de bij de studie
betrokken personen, onderdeel te zijn van de toelatingsprocedure voor projecten waarbij
levende dieren worden gebruikt. Voor een effectieve implementatie van een
projectbeoordeling moet ook worden voorzien in de mogelijkheid tot passende beoordeling
van het gebruik van eventuele nieuwe experimentele technieken.”
Verder is het volgende bepaald: “wegens de aard van het project, de gebruikte diersoort en
de waarschijnlijkheid dat de gewenste doelstellingen van het project worden gehaald, kan
het noodzakelijk zijn een beoordeling achteraf uit te voeren. Aangezien projecten aanzienlijk
kunnen verschillen qua complexiteit, duur en termijn waarop de resultaten beschikbaar
komen, moet bij de beslissing over de uitvoering van een beoordeling achteraf terdege met
deze aspecten rekening worden gehouden.”
De voornaamste bevindingen van dit verslag beklemtonen het belang om juiste, volledige,
actuele en relevante informatie te verstrekken. Dit kan worden vergemakkelijkt door naar
behoren opgestelde standaardformulieren die vergezeld gaan van gepaste richtsnoeren. De
opleiding van alle bij deze processen betrokken partijen is van het allergrootste belang. Aan
de verschillende benaderingswijzen van projectevaluatie/beoordeling achteraf zijn voor- en
nadelen verbonden. Daarom is het van essentieel belang terdege rekening te houden met de in
de richtlijn vervatte eisen om elke aanpak op de best mogelijke wijze toe te passen in de
gegeven omstandigheden.
Voor een doeltreffende schade-batenanalyse van het project is niet alleen een goed begrip
nodig van de aard en gevolgen van de potentiële baten, maar ook van alle vormen van schade
die de dieren naar verwachting zullen ondervinden. Daarbij moet rekening worden gehouden
met alle verfijningsmaatregelen en met de waarschijnlijkheid dat de beoogde baten worden
gerealiseerd. Het eindresultaat berust op de analyse van deze driedimensionale afweging,
onderbouwd door een met kennis van zaken gevoerde discussie onder goed opgeleide
beoordelaars met relevante vakkennis. De procesconsistentie kan in de loop der tijd worden
gewaarborgd door gebruik te maken van passende feedbackmechanismen en door te zorgen
voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen op lokaal, nationaal
en internationaal niveau.
4

Gerelateerde artikelen van Richtlijn 2010/63/EU
Artikel 37 – Aanvraag van een vergunning voor een project
„1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de gebruiker of de persoon die
verantwoordelijk is voor het project een aanvraag voor een vergunning voor het
project indient. De aanvraag omvat ten minste de volgende elementen:
a) het projectvoorstel;
b) een niet-technische samenvatting van het project, en
c) informatie over de in bijlage VI genoemde elementen.
2. Voor projecten genoemd in artikel 42, lid 1, kunnen de lidstaten van het voorschrift
van lid 1, onder b), afwijken.”
Artikel 38 – Projectevaluatie
„1. De projectevaluatie wordt uitgevoerd met een mate van uitvoerigheid die past bij
het soort project en is bedoeld om te verifiëren of het project aan de volgende criteria
voldoet:
a) het project is vanuit wetenschappelijk of onderwijskundig oogpunt
verantwoord of wettelijk vereist;
b) de doeleinden van het project rechtvaardigen het gebruik van dieren, en
c) het project is zo opgezet dat de procedures zo humaan en milieuvriendelijk
mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
2. De projectevaluatie omvat in het bijzonder:
a) een beoordeling van de doelstellingen van het project en de voorspelde
wetenschappelijke baten of educatieve waarde;
b) een beoordeling van de vraag of het project in overeenstemming is met de
vereiste vervanging, vermindering en verfijning;
c) een beoordeling van de indeling van het project naar de ernst van de
procedures;
d) een schade-batenanalyse van het project, waarbij wordt nagegaan of de
schade in de vorm van lijden, pijn en angst van de dieren wordt
gerechtvaardigd door het verwachte resultaat, met inachtneming van ethische
overwegingen, en op termijn voordelen kan opleveren voor mens, dier of
milieu;
e) een beoordeling van de wetenschappelijke motiveringen bedoeld in de
artikelen 6 tot en met 12, 14, 16 en 33, en
f) een besluit over de vraag of, en zo ja wanneer, het project achteraf moet
worden beoordeeld.
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3. De bevoegde instantie die de projectevaluatie uitvoert, houdt in het bijzonder
rekening met de expertise op de volgende gebieden:
a) de wetenschapsgebieden en wetenschappelijke toepassingen waarvoor de
dieren zullen worden gebruikt, met inbegrip van vervanging, vermindering en
verfijning op de betrokken gebieden;
b) het ontwerp van proeven, in voorkomend geval met inbegrip van de statistische
aspecten;
c) de proefdiergeneeskundige praktijk dan wel, in voorkomend geval, de
diergeneeskundige praktijk met betrekking tot wilde dieren;
d) het houden en verzorgen van dieren van de soorten die zullen worden gebruikt.
4. De projectevaluatie is een transparante procedure.
Onverminderd de bescherming van de intellectuele eigendom en van vertrouwelijke
informatie vindt de projectevaluatie op onpartijdige wijze plaats, waarbij rekening
kan worden gehouden met het advies van onafhankelijke derden.”
Artikel 39 – Beoordeling achteraf
„1. De lidstaten zorgen ervoor dat als op basis van artikel 38, lid 2, onder f), tot een
beoordeling achteraf is besloten, deze beoordeling wordt gedaan door de bevoegde
instantie die, aan de hand van de door de gebruiker ingediende noodzakelijke
documentatie, de volgende aspecten beoordeelt:
a) of de doelstellingen van het project werden bereikt;
b) de schade die de dieren hebben ondervonden, met inbegrip van de gebruikte
aantallen en soorten proefdieren en de ernst van de procedures, en
c) eventuele elementen die kunnen bijdragen tot het verder in praktijk brengen
van de vereiste vervanging, vermindering en verfijning.
2. Alle projecten waarbij niet-menselijke primaten worden gebruikt en projecten die
als „ernstig” ingedeelde procedures omvatten, evenals die van artikel 15, lid 2,
worden aan een beoordeling achteraf onderworpen.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en in afwijking van lid 38, lid 2, onder f),
kunnen de lidstaten projecten die alleen procedures omvatten welke zijn ingedeeld in
de categorie „licht” of „terminaal”, vrijstellen van een beoordeling achteraf.”

Informatie-eisen
De kwaliteit van de aan de beoordelaars beschikbaar gestelde informatie is doorslaggevend
voor zowel de projectevaluatie als de beoordeling achteraf. Het is dan ook van het grootste
belang dat de verstrekte informatie volledig, juist, actueel en relevant is.
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Er dient een mechanisme te worden ingevoerd om te waarborgen dat voldoende kwalitatief
hoogwaardige informatie wordt verstrekt. Daarbij moet duidelijk blijken dat de aanvrager alle
relevante kwesties in overweging heeft genomen en goed heeft begrepen. Zo kan
gemakkelijker een doordachte en grondige schade-batenanalyse worden uitgevoerd.
Richtlijn 2010/63/EU voorziet met betrekking tot projectaanvragen1 in specifieke informatieeisen die het mogelijk maken een projectevaluatie uit te voeren.
Zoals vastgesteld in bijlage VI bij de richtlijn, moet een vergunningsaanvraag voor een
project bestaan uit een projectvoorstel, een niet-technische projectsamenvatting2 en specifieke
informatie. Tot deze elementen behoren onder meer de relevantie en rechtvaardiging van het
gebruik van dieren, de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning
(de drie v's), de indeling naar ernst, de verzorgings- en huisvestingsomstandigheden, de
methoden voor het doden, voor zover van toepassing, en de bekwaamheid van de bij het
project betrokken personen.
Volgens de richtlijn moet ook een specifieke rechtvaardiging worden gegeven voor het
gebruik van bepaalde soorten of bronnen van dieren, voor andere dan de in bijlage IV
genoemde methoden voor het doden, alsook voor onderzoek dat buiten de inrichting van een
gebruiker plaatsvindt.
De aanvrager en de beoordelaar hebben er alle belang bij ervoor te zorgen dat alle relevante
informatie wordt verstrekt en dat die informatie voldoende gedetailleerd is om de schade en
baten van het project doeltreffend te kunnen evalueren.
Wanneer een aanvraag onvolledige informatie bevat, is de kans groot dat de projectevaluatie
vertraging oploopt. Dat kan echter ook het geval zijn wanneer de ingediende aanvragen al te
gedetailleerd zijn en zich kenmerken door een gebrek aan doelgerichtheid.
De lidstaten hebben mettertijd hulpmiddelen ontwikkeld om aanvragers bij te staan in het
voorbereiden van vergunningsaanvragen voor projecten waarbij levende dieren worden
gebruikt in wetenschappelijke procedures. Het gaat daarbij doorgaans om:
 een aanvraagformulier met vragen om de nodige informatie in te winnen en snel
inzicht te krijgen in de kwesties die aan de orde zijn (veeleer dan een
„afvinkmentaliteit” aan te moedigen);
 richtsnoeren over het soort informatie dat voor elke eis wordt verwacht.
Voorbeelden van vaak voorkomende problemen met projectaanvragen


Geen passende uitleg verstrekken over de baten:

1

Project: een werkprogramma met een welomschreven wetenschappelijk doel dat één of meer procedures omvat. Projecten kunnen sterk
variëren qua omvang en complexiteit, bijvoorbeeld gaande van het onderzoek van één wetenschapper bestaande uit één
bloedinzamelingsprocedure voor een bepaalde diersoort, tot een volledig programma van een onderzoeksafdeling met het oog op de
ontdekking van nieuwe geneesmiddelen, waarbij talloze wetenschappers betrokken zijn en meerdere complexe procedures worden toegepast
en dat betrekking heeft op een breed soortenspectrum. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/Consensus_document.pdf
2

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/Recommendations%20for%20NTS.pdf
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-

-

er wordt voorbijgegaan aan de bredere samenhang van het
onderzoeksprogramma (en de potentiële baten die het specifieke project kan
opleveren voor het overkoepelende onderzoeksprogramma);
de baten worden onvoldoende toegelicht of uitgelegd, met name wat
fundamenteel onderzoek betreft;
er
worden
onbewezen/niet
feitelijk
onderbouwde/onrealistische
beweringen/uitspraken gedaan over potentiële baten;
er worden baten vermeld die geen verband houden met de in de aanvraag
beschreven doelstellingen;
er wordt geen tijdschema opgegeven voor de realisatie van de te verwachten
baten (voor zover mogelijk).



Onvoldoende aandacht besteden aan de slaagkans, dat wil zeggen de
waarschijnlijkheid dat de voor het project bepaalde doelstellingen worden bereikt:
er wordt geen informatie gegeven over de staat van dienst van het
onderzoeksteam (of de inrichting) (bijvoorbeeld eerder opgedane ervaring,
relevante publicaties; beschikbaarheid van hulpbronnen, waaronder
dierfaciliteiten en financiële middelen), om de slaagkans te helpen beoordelen;
er is een gebrek aan structuur in de rechtvaardiging voor het onderzoek; de
belangrijkste succesindicatoren ontbreken en er is onvoldoende
doelgerichtheid en relevantie;
er zijn onvoldoende details om de slaagkans naar behoren te evalueren;
onvoldoende precisering van diermodellen (en, voor zover van toepassing, het
gebruik van genetisch gemodificeerde dieren) en de redenen waarom die
werden gekozen;
er is onvoldoende informatie over de wijze waarop de procedures bijdragen
aan de doelstellingen van het project.



Onvoldoende aandacht besteden aan de toepassing van de drie v's:
er is onvoldoende informatie waaruit kan worden opgemaakt dat alle drie de
v's naar behoren zijn toegepast, zoals ontbrekende informatie over de manier
om te garanderen dat de dieren niet meer schade ondervinden dan noodzakelijk
is in het licht van de wetenschappelijke doelstellingen van het onderzoek, en
een gebrek aan motivering van gevallen waarin erkende goede praktijken niet
worden toegepast, bijvoorbeeld het gebruik van analgesie (pijnstillers),
groepshuisvesting.



Niet op afdoende wijze inschatten van de schade:
de procedures waaraan de dieren worden onderworpen worden niet voldoende
gedetailleerd om in te schatten welke schade de individuele dieren kunnen
ondervinden;
er wordt geen informatie gegeven over de aard en omvang van schade, over
dierenwelzijnsbeoordeling of humane eindpunten.
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Projectaanvraag
Gebruik van standaardformulieren voor projectaanvragen
Het gebruik van standaardformulieren voor projectaanvragen wordt zinvol geacht mits de
juiste vragen worden gesteld.
Met een standaardformulier worden twee belangrijke doeleinden nagestreefd:
-

bevorderen dat bijtijds juiste, volledige, nauwkeurige en relevante informatie
over het project wordt verstrekt;
de aanvrager ertoe aanzetten rekening te houden met alle aspecten van het
wetenschappelijk onderzoek alsook met de wijze waarop en de gevallen
waarin de drie v's moeten worden toegepast.

Algemene beschouwingen over het gebruik van standaardformulieren











Het gebruik van ja/nee-vragen en aankruisvakjes moet beperkt blijven tot de gevallen
die geen verdere toelichting behoeven.
De vraagstelling moet een denkproces op gang brengen. Door vragen in te leiden met
woorden zoals „leg uit hoe”, „verklaar waarom”, „beschrijf”, „toon aan hoe”,
„verklaar”, wordt de aanvrager ertoe aangespoord de aanvraag juist en volledig in te
vullen.
Een aanbeveling om de vraag te beantwoorden in een maximumaantal woorden, geeft
de aanvragers de gelegenheid om zich te concentreren op de essentiële en relevante
informatie. Niettemin dient te worden erkend dat dit maximumaantal woorden in
bepaalde complexe aanvragen kan worden overschreden.
Om de potentiële baten van een project te beoordelen en na te gaan hoe groot de
waarschijnlijkheid is dat die baten worden gerealiseerd, is het van belang dat de
wetenschappelijke hypothesen/aannamen en motivering goed worden begrepen en
gecontroleerd.
Op zich is een wetenschappelijke evaluatie (met het oog op een financierings/subsidieaanvraag) zelden voldoende om te beantwoorden aan de eisen inzake
projectevaluatie. Daarin komen niet noodzakelijkerwijs alle belangrijke aspecten aan
bod, zoals ethische overwegingen, de beoordeling van maatschappelijke voordelen of
de toepassing van de drie v's.
Het is van belang een eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen taal te gebruiken.

Mate van gedetailleerdheid van projectaanvragen
Bepaalde elementen zijn van invloed op de mate van gedetailleerdheid van een
projectaanvraag. Zonder aanvullende toelichtende richtsnoeren zijn die elementen moeilijk
9

aantoonbaar in een gewoon standaardformulier. Het kan handig zijn onderscheiden
standaardformulieren uit te werken voor verschillende soorten projecten.
Bij het opstellen van een of meer standaardformulieren voor projectaanvragen moet rekening
worden gehouden met de volgende overwegingen.


De mate van gedetailleerdheid kan variëren afhankelijk van:
het soort project (bijvoorbeeld wettelijk voorgeschreven onderzoek,
fundamenteel onderzoek, onderwijs);
aantallen en soorten dieren en hun waarnemingsvermogen;
projectomvang, complexiteit, innovatiegraad (bijvoorbeeld pilotonderzoek);
projectduur;
verwachte ernst van de in het project toegepaste procedures.



Tot de elementen die niet mogen variëren in mate van gedetailleerdheid behoren:
de toepassing van de drie v's (bijvoorbeeld verfijning, gebruik van humane
eindpunten en praktijken met betrekking tot pijnverlichting, huisvesting en
verzorging);
individuele procedures en de manier waarop de daarmee samenhangende
indeling naar ernst zich verhoudt tot de aantallen gebruikte dieren, wat van
essentieel belang is ter beoordeling van de voor het project als geheel
verwachte schade. De indeling naar ernst voor elke procedure heeft betrekking
op het worstcasescenario voor één dier dat aan een procedure wordt
onderworpen. De schade die de dieren kunnen ondervinden als gevolg van het
project kan alleen worden omschreven en beoordeeld wanneer in de aanvraag
wordt vermeld wat de ernst is van de schade die alle voor het project gebruikte
dieren „naar verwachting” zullen ondervinden.

Zelfs met een goed gestructureerd aanvraagformulier en nuttige richtsnoeren kan de
beoordelaar aanvullende informatie nodig hebben. De reden daarvoor is dat het vanwege de
inhoudelijke diepgang van het project moeilijk kan zijn de nodige informatie te verkrijgen via
een standaardformulier. Daarom moeten er waar nodig per geval specifieke richtsnoeren voor
de toekomst worden gegeven. Deze discussie dient waar mogelijk plaats te vinden voordat de
projectaanvraag wordt ingediend. Door zeker te stellen dat alle aanvullende informatie of
toelichtingen op het ogenblik van de aanvraag zijn verstrekt, wordt het projectevaluatieproces
vereenvoudigd.
Gebruik van verklaringen
Om te voldoen aan sommige informatie-eisen, is het aangewezen verklaringen te
gebruiken, bijvoorbeeld ter naleving van de in bijlage III vastgestelde
huisvestingsomstandigheden of in verband met de bekwaamheid van het bij het project
betrokken personeel.
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Er moet rekening mee worden gehouden dat de lidstaten een uiteenlopende aanpak
kunnen volgen om te waarborgen dat de bij het project betrokken personen over de
vereiste bekwaamheid beschikken. Een mogelijke aanpak bestaat er bijvoorbeeld in te
eisen dat alle bij het project betrokken personen in de aanvraag worden genoemd. Een
andere aanpak betreft het gebruik van een verklaring door de persoon die
verantwoordelijk is voor de bekwaamheid in de inrichting. De eerste aanpak houdt meer
administratief werk in, met name wanneer wijzigingen in de vergunning moeten worden
goedgekeurd iedere keer dat de in de aanvraag genoemde personen veranderen gedurende
de looptijd van het project (gaande tot vijf jaar).
Ongeacht de methode die wordt toegepast, dient er in de projectaanvraag een specifieke
vraag te worden opgenomen waarin de aanvrager moet bevestigen dat alle bij het project
betrokken personen over de vereiste bekwaamheid beschikken en hoe dat wordt
gewaarborgd.
Specifieke vraagstelling
In de doelbeschrijving van het project dient de aanvrager:
-

uiteen te zetten wat de belangrijkste wetenschappelijke vraagstukken zijn die het
project beoogt op te lossen;
toe te lichten voor welke doeleinden de procedures worden uitgevoerd, als
bedoeld in artikel 5 van de richtlijn;
gebruik te maken van SMART-doelstellingen (dat wil zeggen specifieke,
meetbare, haalbare, realistische en tijdgebonden doelstellingen).

Doelstellingen van het project


Wettelijk voorgeschreven onderzoeken:
o projecten voor beproevings- of screeningdoeleinden: de aanvrager moet de
relevante wettelijke voorschriften of regelgevingsrichtsnoeren vermelden;
o projecten voor dienstverlenings- of productiedoeleinden (zoals de
productie
van
bloedproducten/antilichamen;
nieuwe
genetisch
gemodificeerde dierenvariëteiten): de aanvrager moet opgeven wat de
verwachte vraag naar de dienst of het product is tijdens de geldigheidsduur
van de vergunning.



Fundamenteel onderzoek:
o de huidige stand van de kennis waarop het project beoogt voort te bouwen;
o de manier waarop het project zal bijdragen aan kennisbevordering.
Voor zover van toepassing moet ook melding worden gemaakt van streefdoelen
die door middel van eerdere projecten werden behaald: de aanvrager moet een
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beknopt overzicht geven van de geboekte vorderingen en duidelijk vermelden
welke specifieke doelstellingen middels dit project worden nagestreefd.


De aanvrager moet de wetenschappelijke bewijzen, argumenten en hypothesen in
het kort toelichten, onderbouwd met de nodige referenties/een literatuuroverzicht,
door:
o een lijst te geven van maximaal tien belangrijke referenties en/of
regelgevingsrichtsnoeren waaruit blijkt dat het onderzoek noodzakelijk is
en/of tot staving van de hierboven genoemde baten; en door ter zake
dienende literatuurverwijzingen te vermelden voor specifieke modellen die
in voorkomend geval worden voorgesteld;
o de belangrijkste geraadpleegde bronnen te vermelden samen met de
datums waarop die werden geraadpleegd.



Voor projectaanvragen moet doorgaans bepaalde informatie worden verstrekt die
niet wordt verlangd voor subsidieaanvragen. Zo moet in projectaanvragen
bijvoorbeeld het voorgenomen gebruik van de dieren duidelijk worden uiteengezet
en gesitueerd in de context van het wetenschappelijke onderzoeksprogramma.

Voorspelde wetenschappelijke baten, educatieve waarde of wetgeving op grond
waarvan het gebruik van dieren vereist is


Welke baten, voor wie zijn de baten bestemd, hoe en (indien mogelijk) wanneer
kunnen baten worden gerealiseerd.



Op bepaalde gebieden van het fundamenteel onderzoek kan kennisverruiming een
volwaardige en geschikte doelstelling zijn. Niettemin moet waar mogelijk een
koppeling worden gemaakt met de verspreiding van resultaten (rekening
houdend met de intellectuele eigendom) en mogelijke baten op langere termijn.



Wanneer dieren worden gebruikt voor onderwijskundige en opleidingsdoeleinden,
moet ook rekening worden gehouden met het soort stagiairs alsook met de kennis
en vaardigheden die zij voor hun toekomstige loopbaan nodig kunnen hebben.

In het werkprogramma moet minstens de volgende informatie worden opgenomen:


waarom het niet mogelijk is de doelstellingen te verwezenlijken zonder dieren te
gebruiken;



hoe ex-vivo-/in-vitroproeven een bijdrage leveren bij in-vivoproeven;
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waarom het gekozen model als meest relevant wordt beschouwd en zich het best
leent voor omzettinggericht onderzoek;



de raakvlakken tussen de algemene doelstellingen en de in te zetten
dieren/modellen; welk wetenschappelijk onderzoek een bijdrage zal leveren aan
de doelstelling(en) en hoe;



het verband tussen elk projectonderdeel en het verloop van de werkzaamheden.

In aanhangsel I wordt een aantal voorbeeldvragen opgesomd om nadere invulling te
geven aan de verschillende elementen. Daarin wordt bijzondere nadruk gelegd op bijlage
VI van de richtlijn en op verzoeken om uitzonderingen/afwijkingen. Al deze vragen
moeten aan bod komen in de projectaanvraag. Deze vragen ter illustratie kunnen de
bevoegde autoriteiten helpen bij het uitwerken van standaardformulieren ten behoeve van
projectaanvragers.

Projectevaluatieproces (wie/hoe)
Beginselen voor een doeltreffend projectevaluatieproces
1. Beschikbaarheid van passende wetenschappelijke en technische expertise, alsook de
mogelijkheid om voor meer gespecialiseerde wetenschappelijke onderwerpen een
beroep te doen op deskundigen. Daarbij moet worden toegezien op een strikte
naleving van alle in artikel 38 vervatte eisen
2. Onpartijdigheid – afwezigheid van belangenconflict
3. Evenredigheid
4. Consistentie
5. Efficiëntie
6. Procestransparantie
7. Beschikbaarheid van een onafhankelijke beroepsprocedure
8. Scherp inzicht in de context van en criteria voor projectevaluatie, met name de
schade-batenanalyse
9. Voldoende middelen
10. Kennis van lokale cultuur en praktijken in de inrichting(en) waar het onderzoek
plaatsvindt
In het projectevaluatieproces gebruikte modellen
Nationale raad: behandelt alle aanvragen; is onder meer samengesteld uit een aantal
personen met expertise op het gebied van proefdiergeneeskundig onderzoek;
wetenschappelijk onderzoek (ook alternatieve methoden), wetenschappelijke
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procedures, dierhouderij en dierenverzorging, diergeneeskunde, dierenbescherming en
ethiek.
Groepering van leden, waardoor iemand die zich in een belangenconflictsituatie
bevindt, kan terugtreden.
Nationale beoordelingscommissie/inspectoraat: behandelt alle aanvragen en kan zo
nodig de hulp van extra deskundigen inroepen. Personen die worden ingezet door de
lidstaten – geen belangenconflict – en die werkzaam zijn in een afdeling die geen
opdracht geeft voor dierenonderzoek en evenmin dergelijk onderzoek verricht.
Regionale raden: behandelen projectaanvragen van in hun regio gevestigde
inrichtingen; zijn op vergelijkbare wijze samengesteld als de nationale raden.
Lokale toetsingspanels: vergelijkbaar met regionale raden, maar beoordelen
aanvragen van inrichtingen in een kleiner geografisch gebied.
Toetsingspanel van de inrichting: werkt mee aan projectaanvragen en helpt die
verbeteren door te zorgen voor een lokale inbreng in het projectevaluatieproces.
Hoe kunnen deze beginselen in de praktijk worden gebracht?
Er zijn verschillende benaderingswijzen mogelijk om te voldoen aan de in artikel 38
vastgestelde eisen en invulling te geven aan andere elementen die van essentieel belang zijn
voor een doeltreffende uitvoering van de projectevaluatie.
1. Beschikbaarheid van passende expertise
Voor de projectevaluatie is een ruime expertise op verschillende gebieden nodig. Dit
omvat een goed begrip van de wetenschapsgebieden waar onderzoek wordt verricht,
inzicht in de daarmee samenhangende ontwikkelingen met betrekking tot de drie v's,
kennis van de proefopzet alsook deskundigheid in diergezondheid, dierenverzorging en
dierenwelzijn. Bepaalde onderzoeksterreinen zijn uiterst specialistisch. Dit betekent dat er
slechts weinig deskundigen bestaan die over voldoende kennis beschikken om een
beoordeling te maken van enerzijds de kwaliteit van de wetenschappelijke motivering
voor het gebruik van dieren en anderzijds de slaagkans. Er moet bijgevolg een breed
spectrum van expertise toegankelijk zijn. Deze toegankelijkheid is vaak eenvoudiger te
bereiken in een nationale of regionale structuur dan op lokaal niveau.
Er moet op evenwichtige wijze worden bijgedragen aan het proces. Daarbij moet het
juiste midden worden gevonden tussen de belangen van de wetenschap en het
dierenwelzijn. Waar mogelijk moet het advies van onafhankelijke derden worden
geïntegreerd.
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2. Onpartijdigheid – afwezigheid van belangenconflict
Onverminderd de bescherming van de intellectuele eigendom en van vertrouwelijke
informatie, vindt de projectevaluatie op onpartijdige wijze plaats. De bevoegde autoriteit
die de taak vervult mag zich niet in een belangenconflictsituatie bevinden.
Ter voorkoming van mogelijke belangenconflicten kan het handig zijn de
identificatiegegevens van de aanvrager weg te laten.
Binnen elk projectevaluatiesysteem moeten alle deelnemende partijen ertoe worden
aangespoord belangenconflicten te melden (en geheimhoudingsverklaringen af te leggen).
In de opdrachtomschrijving moet worden uitgelegd hoe de onpartijdigheid wordt
gewaarborgd.
Het kan nuttig zijn een beroep te doen op niet-ingewijden (leken)3 om de onpartijdigheid
te waarborgen en belangenconflicten uit te sluiten.
Ook de gekozen wijze van besluitvorming kan van belang zijn om de onpartijdigheid te
waarborgen: besluitvorming bij gewone meerderheid, waar nodig met notulering van
minderheidsstandpunten, tegenover besluitvorming bij consensus.
De achtergrond en bezoldiging van de betrokken partijen zijn van invloed op de
onpartijdigheid en moeten daarom de nodige aandacht krijgen.
3. Evenredigheid
Hoe ruimer het werkterrein en hoe groter het aantal geëvalueerde aanvragen, des te
eenvoudiger het is om een zekere mate van evenredigheid te betrachten. Omgekeerd is het
voor processen waarbij een klein aantal aanvragen wordt beoordeeld moeilijker om een
gemeenschappelijke, evenredige aanpak uit te stippelen.
Bij het bepalen van de vereiste mate van uitvoerigheid moeten onder meer de volgende
factoren in overweging worden genomen:
•
•
•
•
•
•

soort project (wettelijk voorgeschreven onderzoek, generieke productie,
fundamenteel onderzoek, onderwijs);
aantallen en soorten dieren en hun waarnemingsvermogen;
projectomvang, complexiteit, innovatiegraad (bijvoorbeeld
nieuw/pilotonderzoek);
projectduur;
ernst van de in het project toegepaste procedures;
eerder opgedane ervaring (staat van dienst) van de aanvrager of inrichting.

Het is ook mogelijk een risicogebaseerde aanpak toe te passen. Dit onderwerp wordt
nader uitgewerkt in het gedeelte „Hoe wordt een schade-batenanalyse uitgevoerd?”.
3

Een niet-ingewijde of leek is iemand die geen specialistische vakkennis heeft over een onderwerp.
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4. Consistentie
Het is van belang dat het besluitvormingsproces op consistente wijze verloopt. De
aanvragers moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat hun aanvragen eerlijk worden
behandeld. Dit is van groot belang om in de onderzoeksgemeenschap van de Europese
Unie gelijke concurrentievoorwaarden tot stand te brengen. Het is namelijk wenselijk dat
bij de vergunningverlening voor projecten een vergelijkbare aanpak wordt gevolgd en dat
daarbij zeer vergelijkbare resultaten worden bereikt.
De consistentie zal er waarschijnlijk beter op worden naarmate meer ervaring wordt
opgedaan en meer aanvragen worden behandeld.
Op lokaal niveau is de schade-batenanalyse zeer moeilijk te vergelijken voor
verschillende soorten aanvragen of wetenschapsgebieden. De reden daarvoor is dat de
behandelde aanvragen doorgaans een zeer beperkt werkterrein bestrijken. De
vergelijkbaarheid kan worden verbeterd door op nationaal of regionaal niveau toezicht uit
te oefenen. Dit komt de ervaringsopbouw ten goede en zorgt niet alleen voor een beter
begrip van de verschillende soorten schade en baten, maar ook van de beste manier om
die tegen elkaar af te wegen.
De consistentie kan worden verbeterd door degelijke gemeenschappelijke
opleidingsprogramma's te organiseren en door informatie, personeel en praktijken uit te
wisselen onder alle partijen die bij de projectevaluatie betrokken zijn. Ook voor het bij
artikel 49 ingestelde nationale comité kan een rol zijn weggelegd om de projectevaluatie
consistenter te maken.
Een „consistente aanpak” en „consistente resultaten” zijn mogelijk op lokaal niveau. Het
is echter zaak dat mechanismen worden ingevoerd om informatie uit te wisselen en te
delen ter bevordering van gemeenschappelijke nationale normen. Zo niet, dreigen de
aanvragers verzeild te raken in een „geografische loterij”.
Zelfs wanneer een gemeenschappelijke aanpak wordt gevolgd, is het weinig
waarschijnlijk dat eenvormige resultaten worden geboekt vanwege verschillen in de
lokale, regionale en nationale benaderingswijze van bepaalde procedures en projecten. Dit
neemt niet weg dat de besluitvorming en motivering gegrond moeten zijn en naar behoren
gedocumenteerd moeten worden om duidelijk te maken hoe de resultaten werden bereikt.
5. Efficiëntie
Het evaluatieproces moet zodanig worden opgezet en beheerd dat het in artikel 41
vastgestelde tijdschema voor de vergunningsbesluiten wordt nageleefd.
De aanvragers en beoordelaars hebben er alle belang bij ervoor te zorgen dat de aanvraag
„juist en volledig” is. Dat kan worden vergemakkelijkt door een weloverwogen structuur
aan te brengen in het aanvraagformulier en door input te krijgen van lokale adviseurs,
bijvoorbeeld van de aangewezen dierenarts en van de persoon die belast is met het
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toezicht op het welzijn en de verzorging van de dieren. In sommige systemen wordt de
aanvrager actief aangemoedigd om in de opstellingsfase van de aanvraag contact op te
nemen met de projectbeoordelaar(s). De bedoeling daarvan is zeker te stellen dat alle
noodzakelijke verbeteringen en verduidelijkingen zijn aangebracht voordat de aanvraag
wordt ingediend. In het ideale geval berust een efficiënte projectevaluatie op een
tweerichtingscommunicatie die van start gaat in de projectontwerpfase.
6. Transparantie van het proces
De projectevaluatie is een transparante procedure. Alle partijen die belang hebben bij het
gebruik van dieren voor wetenschappelijke procedures moeten begrijpen wat precies van
het proces wordt verwacht (hoe een aanvraag wordt ingediend en welke informatie
daartoe vereist is), welke instanties betrokken zijn bij het projectevaluatieproces (opzet
van de projectevaluatie) en hoe de evaluatie wordt uitgevoerd. Dit draagt er met name toe
bij dat de projectaanvragers de informatie-eisen beter begrijpen en meer inzicht hebben in
de besluitvorming. Resulteert de projectevaluatie in een afwijzingsbesluit, dan kan het
voor de aanvrager nuttig zijn om te weten wat de redenen daarvoor zijn.
Om te zorgen voor een goed begrip van het projectevaluatieproces, kunnen de lidstaten
overwegen nationale richtsnoeren over het proces en de beoordelingscriteria, met inbegrip
van de aanvraag- en beoordelingsformulieren, te publiceren.
7. Beschikbaarheid van een beroepsprocedure
Bij afwijzing van een aanvraag na de projectevaluatie moet er worden gezorgd voor een
beroepsprocedure om het afwijzingsbesluit in heroverweging te nemen zonder
tussenkomst van de partijen die bij de aanvankelijke projectevaluatie waren betrokken.
8. Gedetailleerd inzicht in de context van en criteria voor de projectevaluatie, met
name de schade-batenanalyse
De bij de projectevaluatie betrokken partijen moeten begrijpen in welke context en op basis
van welke beginselen en criteria de projectevaluatie plaatsvindt. Zij moeten niet alleen in staat
zijn een bijdrage te leveren aan een consistente aanpak van de projectevaluatie, maar ook
doordachte, onpartijdige en gemotiveerde standpunten kunnen formuleren en naar voren brengen.

De beoordelaars moeten toegang hebben tot opleiding, meer in het bijzonder over de
methode om de projectdoelstellingen, de toepassing van de drie v's en de indeling naar
ernst te beoordelen, en over de manier waarop de schade-batenanalyse dient te worden
uitgevoerd.4

4

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/nl.pdf
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9. Voldoende middelen
Tot de middelen die van nut kunnen zijn voor de beoordelaars behoren onder meer
wetenschappelijke zoekmachines, met name informatiebronnen over de drie v's, databases
en, waar nodig, administratieve ondersteuning en inzetbaarheid van complementaire
deskundigenpools.
10. Kennis van lokale cultuur en praktijken
Lokale kennis is van groot belang voor het projectevaluatieproces. Dergelijke informatie
kan in de aanvraag worden opgenomen. De inrichting dient te bevestigen dat passende
expertise en voorzieningen beschikbaar zijn. Voorts moet informatie worden verstrekt
over
lokale
normen,
bijvoorbeeld
doserings-/bemonsteringsmethode
en
dierenwelzijnsbeoordeling.
Overweging van verschillende methoden
Er wordt geen specifieke methode of structuur aanbevolen. Wel moet er naar behoren
rekening worden gehouden met de sterke en zwakke punten van elke aanpak. Het doel
daarvan is ervoor te zorgen dat het evaluatieproces volgens eerlijke en degelijke regels
verloopt, voldoet aan de in de richtlijn vervatte eisen en op consistente wijze wordt toegepast
binnen de EU.
Het is van belang eventuele beperkingen van de verschillende systemen in te zien en de
nodige maatregelen te nemen om die beperkingen te ondervangen.
1. Nationale systemen/inspectoraat
Sterke punten






Onpartijdigheid/afwezigheid van belangenconflict.
consistentie en evenredigheid als gevolg van groot aantal te evalueren projecten.
Beschikbaarheid van een breed spectrum van expertise, zoals deskundigheid in
dierenverzorging, diergeneeskunde, proefopzet, diverse takken van de
wetenschap.
Inspectoraat, waar wellicht kennis aanwezig is van de lokale cultuur en praktijken.
Mogelijke zwakke punten





Nationale panels hebben informatie nodig over lokale kwesties, bijvoorbeeld
ervaring met/expertise in de huisvesting en de verzorging van dieren in de
inrichting waar het project wordt uitgevoerd. De bij artikel 26 ingestelde instantie
voor dierenwelzijn kan van nut zijn als bron van lokale input in het proces.
Er moet een onafhankelijke beroepsprocedure beschikbaar zijn.
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2. Projectevaluatie op regionaal/lokaal niveau
Sterke punten





Onpartijdigheid/afwezigheid van belangenconflict.
Consistentie en evenredigheid hangen af van aantal projecten.
Lokale kennis voor lokale panels.
Eventuele beroepsprocedure op nationaal niveau.
Mogelijke zwakke punten






Lokale kennis is moeilijker te verwerven naarmate de afstand tot de individuele
inrichting groter is.
Consistentie en evenredigheid – minder contact met een breed scala van
aanvragen dan op nationaal niveau, en nemen af naarmate het proces lokaler
verloopt.
Ruime expertise is in beperktere mate toegankelijk dan op nationaal niveau.

3. Projectevaluatie in inrichting/instelling
Sterke punten



Lokale kennis.
Eventuele beroepsprocedure op regionaal of nationaal niveau.
Mogelijke zwakke punten






Onpartijdigheid/afwezigheid van belangenconflict; het is zeer moeilijk om aan
deze eisen te voldoen. Het belang van het onderzoeksprogramma voor de reputatie
van de instelling, toekomstige financiële middelen enz. kunnen bijvoorbeeld
gevolgen hebben voor iedereen die werkzaam is in de instelling, met inbegrip van
de beoordelaars.
De vereiste brede expertise is niet beschikbaar.
Consistentie/evenredigheid: aangezien de projecten waarschijnlijk een relatief
beperkt werkterrein bestrijken, is het zeer moeilijk om te zorgen voor een
consistente en gemeenschappelijke aanpak. Bovendien ontstaat gevaar van grote
verschillen tussen instellingen onderling.

De beoordeling moet per geval worden uitgevoerd. Zoals voorgeschreven in artikel
59, moet aan elke lidstaat hoe dan ook het bewijs worden geleverd dat de aangewezen
instantie (ook de entiteit die de projectevaluatie uitvoert) vrij is van belangenconflict
wat betreft de uitvoering van die taak. Zonder de betrokkenheid van externe,
onafhankelijke partijen is de kans zeer klein dat een institutioneel toetsingsproces,
voor zover dit uitsluitend wordt uitgevoerd door personeel dat werkzaam is in de
inrichting van de aanvrager, voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in artikel 38, lid
4, en artikel 59, van de richtlijn.
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Aanvullende opmerkingen over het projectevaluatieproces
In het ideale geval wordt een besluit bij consensus genomen. Kan er echter geen consensus
worden bereikt, dan mag het panel een besluit nemen bij gewone meerderheid van de
stemmen. In dit geval moeten andersluidende standpunten worden genotuleerd.
Een niet-ingewijde derde (leek) kan goede diensten bewijzen, mits de geheimhouding wordt
gewaarborgd. De leek heeft als taak ervoor te zorgen dat aandacht wordt besteed aan ethische
en maatschappelijke aspecten. De toepassing van de drie v's valt buiten deze taakstelling,
aangezien de leek mogelijk niet over de daartoe vereiste technische kennis beschikt.
De bij de projectevaluatie betrokken partijen moeten vastbesloten zijn werk te maken van een
doeltreffende toepassing van de drie v's bij het gebruik van dieren voor wetenschappelijke
procedures. Dat kan worden bevorderd door formele aanvraagprocedures in te voeren met het
doel geschikte projectbeoordelaars te vinden.
Het is van essentieel belang dat een discussie op gang wordt gebracht onder alle bij de
projectevaluatie betrokken partijen. Doorgaans wordt de projectevaluatie niet uitgevoerd als
een op zichzelf staand proces of door uitsluitend e-mails uit te wisselen.

Evaluatie van de wetenschappelijke motivering voor uitzonderingen/afwijkingen en
toepassing van de drie v's
Evaluatie van de wetenschappelijke motivering voor uitzonderingen/afwijkingen
Enkele artikelen in de richtlijn schrijven voor dat een specifieke wetenschappelijke
motivering vereist is om het gebruik van bijvoorbeeld bepaalde diersoorten of procedures toe
te staan.
In sommige gevallen is die motivering vanzelfsprekend, bijvoorbeeld wanneer
wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar een bedreigde diersoort met het oog op het
behoud van die soort. Dit gegeven maakt wezenlijk deel uit van het wetenschappelijke doel
en werd bijgevolg in overweging genomen in de algemene schade-batenanalyse. De
wetenschappelijke doelstellingen kunnen met andere woorden niet worden bereikt zonder een
specifieke diersoort te gebruiken.
Niettemin zijn er vaak andere duidelijke wetenschappelijke bewijzen nodig om uit te leggen
waarom specifieke dieren/procedures nodig zijn.
Met het oog op de projectevaluatie moet de aanvrager duidelijk maken waarom de
dieren/procedures nodig zijn om de doelstellingen van het project te verwezenlijken. In deze
informatie moet al het relevante bewijsmateriaal worden genoemd. Zo nodig kan dit
bewijsmateriaal tijdens de projectevaluatie worden gecontroleerd. De partijen die bij het
proces betrokken zijn, kunnen de nodige deskundigheid hebben om uit te maken of dergelijke
uitzonderingen/afwijkingen al dan niet noodzakelijk en verantwoord zijn in het kader van het
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project. Zo niet, moet extern advies worden ingewonnen over specifieke vraagstukken die de
deskundigheid van de projectbeoordelaars te buiten gaan.
Er zijn nationale verschillen mogelijk in de aanvaarding van bepaalde
uitzonderingen/afwijkingen, bijvoorbeeld het gebruik van zwerfdieren of dieren die
langdurige, niet te verzachten pijn ondervinden. De projectbeoordelaars moeten bekend zijn
met de nationale wetgeving, en kunnen uitmaken of dergelijke kwesties aan de orde zijn in
een aanvraag.
Voor specifieke uitzonderings-/afwijkingsverzoeken kan het nodig zijn aanvullende
informatie in te winnen. Wanneer bijvoorbeeld ongewone, uitheemse diersoorten worden
gebruikt, dient nadere informatie te worden opgevraagd over huisvestings- en
verzorgingspraktijken.
Het is aangewezen „traditionele” modellen of soorten voortdurend ter discussie te stellen. Er
moet met andere woorden aandacht worden besteed aan proefdiervrije methoden of
benaderingen, aan de ontwikkeling van een ander, verfijnder model of aan het gebruik van
dieren die minder gevoelig zijn voor pijn, lijden of angst.
Evaluatie van de toepassing van de drie v's
In de aanvraag moet worden aangetoond dat er terdege rekening is gehouden met de drie v's
en dat die waar mogelijk werden toegepast op een manier die strookt met de
wetenschappelijke doelstellingen.
De vraag of de drie v's juist werden toegepast, kan gemakkelijker worden geëvalueerd door:


controles uit te voeren op de in de aanvraag vermelde informatie (aangehaalde
literatuur verifiëren, opzoekingswerk verrichten in het relevante vakgebied);



zeker te stellen dat de nodige bekwaamheid aanwezig is in het projectevaluatieproces;
o voor het onderzoeksterrein relevante deskundigheid op het gebied van de drie
v's te integreren;
o ten behoeve van projectbeoordelaars opzoekingswerk te verrichten naar
relevante, actuele deskundigheid op het gebied van de drie v's (op websites,
met zoekmachines5);

5



aanvragen kritisch te beoordelen wanneer blijkt dat vervangingsmethoden beschikbaar
zijn, maar mogelijk niet worden gebruikt;



duidelijk aan te tonen dat het geselecteerde model het meest geschikt is en dat de
nadelige effecten/ernst werden beperkt tot het minimum dat verenigbaar is met de
wetenschappelijke doelstellingen;

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/alternatives_information_en.htm
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na te gaan in hoeverre de aanvrager systematische toetsingsinstrumenten in
overweging heeft genomen/gebruikt om de meest geschikte aanpak vast te stellen;



te letten op het actuele karakter („tijdigheid”) van de referenties en te bevestigen dat
de meest recente referenties in aanmerking werden genomen;



voort te bouwen op de bekwaamheid en kennis van lokale ondersteuning
(bijvoorbeeld door de instantie voor dierenwelzijn) ter bevordering van de juiste
toepassing van de drie v's binnen de inrichting.

Evaluatie van de drie v's in projecten voor onderwijs- en opleidingsdoeleinden
Bij het uitvoeren van een projectevaluatie in het kader van een project voor onderwijs- en
opleidingsdoeleinden, moet er een gedifferentieerde aanpak worden gevolgd als
onderdeel van een systematische beoordeling om zeker te stellen dat de drie v's werden
toegepast. Daarbij moeten alternatieven voor dierproeven worden gebruikt en moet er met
kadavers en, in laatste instantie, met levende dieren wordt gewerkt. Deze trapsgewijze
aanpak verloopt als volgt:
1. Proefdiervrije methode





theorie;
aantonen van procedures/technieken (of fysiologische reacties), bijvoorbeeld
door middel van foto's, video's, interactieve audiovisuele instrumenten;
observatie van een ter zake kundige persoon die de procedure live uitvoert als
onderdeel van bestaand onderzoek;
oefenen van technische/praktische vaardigheden op „simulators”.

2. Gebruik van kadavers
3. Gebruik van levende dieren
a. Gebruik van "non-recovery"-dieren (verdoofde dieren)


Het is toegestaan het dier voor meerdere technieken te gebruiken
aangezien daarbij dezelfde schade bij het dier wordt veroorzaakt.

b. Gebruik van dieren bij bewustzijn




Wanneer de procedure geen invloed heeft op de uitkomst van de
dierproef, of aanzienlijke gevolgen heeft voor de ernst van de
procedure, mag de opleiding worden gegeven met dieren in het
kader van bestaand onderzoek.
De opleiding moet altijd beginnen met het aanleren van de gepaste
omgangstechnieken voor de desbetreffende diersoort.
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Er moet ook rekening worden gehouden met de herkomst van de te gebruiken dieren,
bijvoorbeeld overtollige dieren in de voorraadpopulatie, dieren afkomstig uit afgerond
onderzoek en waarop nog geen euthanasie is toegepast.

Uitvoeren van een schade-batenanalyse
In artikel 38 wordt de basis gelegd voor de elementen die aan bod moeten komen in de
projectevaluatie met het doel vast te stellen of het gebruik van dieren gerechtvaardigd is en of
de procedures zo humaan en milieuvriendelijk mogelijk worden uitgevoerd. De
projectevaluatie omvat:


een beoordeling van de doelstellingen van het project en de voorspelde
wetenschappelijke baten of educatieve waarde;



een schade-batenanalyse van het project, waarbij wordt nagegaan of de schade in
de vorm van lijden, pijn en angst van de dieren wordt gerechtvaardigd door het
verwachte resultaat, met inachtneming van ethische overwegingen, en op termijn
voordelen kan opleveren voor mens, dier of milieu.

Om de schade-batenanalyse te vergemakkelijken, moet voldoende informatie in de aanvraag
worden opgenomen. Op die manier kunnen de beoordelaars zich een redelijk oordeel vormen
van de schade die de dieren kunnen ondervinden alsook van de baten die het project
waarschijnlijk zal opleveren en van de waarschijnlijkheid dat die baten worden gerealiseerd.
In het aanvraag-/standaardformulier moeten vragen worden gesteld die duidelijkheid brengen
in deze kwesties.
Aandachtspunten bij het beoordelen van de baten
Het moet mogelijk zijn uit de aanvraag op te maken en te bevestigen dat het project een
bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van nieuwe kennis. Verder moet vast komen te staan
dat er bij het gebruik van dieren geen sprake is van niet-gerechtvaardigde duplicatie van
procedures.
In kaart brengen van directe en indirecte baten
Welke baten zal het project opleveren?
Wie heeft baat bij het project?
Hoe komen die baten/effecten tot uitdrukking?
Wanneer (indien mogelijk) worden de baten gerealiseerd?
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Belang en gevolgen van potentiële baten
Projecten waarvan de baten snel toepassing vinden in de praktijk, bijvoorbeeld in de vorm
van een nieuw vaccin ter verbetering van de menselijke gezondheid, en waarbij de baten
eenvoudig herkenbaar of zelfs kwantificeerbaar zijn in termen van betrokken patiënten, lenen
zich veel gemakkelijker voor een schade-batenbeoordeling dan een project waarvan
kennisbevordering in een specifieke tak van de wetenschap de belangrijkste baat is.
Het is weliswaar niet altijd mogelijk om het effect van het onderzoek in kwalitatief of
kwantitatief opzicht in te schatten. Toch kan een dergelijke schatting de beoordelaars van nut
zijn, bijvoorbeeld het aantal betrokken personen/dieren en de te verwachten mate van
verbetering wanneer het project slaagt.
De baten moeten in verband worden gebracht met de in artikel 5 vastgestelde doeleinden van
het project, en omvatten onder meer:
 Fundamenteel onderzoek
o Beter begrip van het vraagstuk dat aan de orde is (kennisvermeerdering –
erkenning van het belang om een informatie- en kenniskloof te dichten).
o Waar mogelijk dient „kennisvermeerdering” als belangrijkste baat in
verband te worden gebracht met een tastbaarder strategisch doel, zelfs
wanneer de kans bestaat dat ruimere baten pas veel later worden
gerealiseerd en minder goed te voorspellen zijn. De baten moeten het niceto-know-principe overstijgen.
o Omvang van de verbetering (voor mens, dier en milieu) in aantallen;
grootte en kwaliteit (behoefte aan gefundeerde oordeelsvorming:
weesgeneesmiddelen kunnen aan een klein aantal patiënten worden
toegediend, maar verstrekkende gevolgen hebben op individueel niveau),
en belasting die het probleem betekent voor de maatschappij (zowel wat
fundamenteel als wat toegepast onderzoek betreft).
o Erkenning van hypothesegestuurd fundamenteel onderzoek: uit de
evaluatie moet blijken dat de hypothese wetenschappelijk verantwoord en
realistisch is.
o Voor fundamenteel onderzoek is de verspreiding van zowel positieve als
negatieve informatie van het allergrootste belang om ervoor te zorgen dat
de baten worden gerealiseerd.
 Veiligheidsbeoordeling
o Productveiligheid (tijdens de gehele productlevenscyclus).
o Veiligheid van levensmiddelen/diervoeders.
 Verbeterde gezondheid van mens en dier: waar mogelijk moeten
verbetermaatregelen worden voorgesteld.
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Andere aandachtspunten met betrekking tot de voorspelde baten.


Tijdigheid en relevantie van het onderzoek: daarbij moet zo nodig aandacht
worden besteed aan recente citaten die verband houden met het werkterrein.

Erkend wordt dat de lidstaten verschillende prioriteiten kunnen hebben, waardoor andere
wegingsfactoren aan de baten worden toegekend. Ook regionale verschillen in een lidstaat
kunnen de randvoorwaarden van de projectevaluatie beïnvloeden (bijvoorbeeld soort
omgeving, ziektepatronen). Een toetsing op consistentie door de nationale comités kan helpen
bij het in kaart brengen/uitleggen van deze verschillen.
Zijn baten „afweegbaar”?
Het is zeer moeilijk om een objectieve afweging te maken tussen niet-vergelijkbare, bij
gelegenheid abstracte baten die voortvloeien uit de verschillende soorten
onderzoeksprogramma's.
Vaststaat dat veel van de naderhand toegepaste baten zonder fundamenteel onderzoek niet
gerealiseerd zouden zijn.
Zo zou bijvoorbeeld kunnen worden aangevoerd dat het gebruik van levende dieren in het
onderwijs van minder groot belang is dan onderzoek naar de onschadelijkheid van
geneesmiddelen in het kader van een wettelijke regeling, of dat de gezondheid van de mens
prevaleert boven die van het dier. Aangezien hierover geen consensus bestaat, is het echter
niet mogelijk de baten die voortvloeien uit het gebruik van dieren in onderzoeksprojecten op
objectieve wijze in een eenvoudige hiërarchische volgorde te plaatsen ter ondersteuning van
de schade-batenbeoordeling voor afzonderlijke projecten.
Het „belang” van het onderzoek stoelt op een subjectief oordeel dat afhankelijk van plaats en
tijd verandert naargelang van diverse variabelen, zoals cultuur, milieu, economische situatie,
verworven kennis, nieuwe onopgeloste wetenschappelijke problemen en ethische waarden.
Een en ander beklemtoont nogmaals de noodzaak voor een unieke evaluatie per geval van
het belang en de omvang van de baten die voortvloeien uit elk voorgesteld project.
Belangrijke overwegingen bij de beoordeling van baten
1. Houd rekening met de onmiddellijke/kortetermijnbaten (producten, gegevens,
resultaten).
2. Houd rekening met de baten op langere termijn (producten, specifieke
langetermijnbaten).
3. Houd rekening met de ruimere effecten (kennisvermeerdering, translationeel
potentieel).
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Aandachtspunten bij het beoordelen van de schade
In de verslagen van de EU-deskundigenwerkgroep over de indeling naar ernst en rapportage
achteraf (die te vinden zijn op de website van de Europese Commissie
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pubs_guidance_en.htm)
staan
naast
voorbeelden ter illustratie ook richtsnoeren over de beoordeling en indeling naar ernst.
Bij de beoordeling van schade tijdens de projectevaluatie moet rekening worden gehouden
met het effect op alle dieren die voor het project zullen worden gebruikt. De indeling naar
verwachte ernst van procedures berust op de hoogste ernstgraad die voor één dier wordt
verwacht. Dit effect is misschien echter alleen te verwachten bij 1 op 100 dieren, of zou zich
naar verwachting kunnen voordoen bij 90 op 100 dieren, wat een aanzienlijke invloed kan
hebben op de totale „kosten” voor het dierenwelzijn. Het is daarom van belang om te weten
welke ernst wordt voorspeld voor alle dieren die in de procedure worden gebruikt. Daarbij
moet rekening worden gehouden met de methoden die worden toegepast om nadelige
effecten tot een minimum te beperken.
Bij de beoordeling van schade moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan:








de op de dieren toegepaste procedures;
o de frequentie/duur van de procedures;
o de waarschijnlijkheid dat er nadelige effecten optreden;
o de mate van ernst en de methode om de ernst tot een minimum te
beperken;
o de regeling voor het toezicht en de protocollen voor
dierenwelzijnsbeoordeling;
o humane eindpunten en interventieniveaus;
de soort, het ras en de leeftijd van de gebruikte dieren;
het aantal dieren;
het lot van de dieren;
o de dood – intrinsieke waarde van het dier; effecten van de „kwaliteit” van
de dood op de pijngewaarwording van het dier alsook op de ernst;
o criteria voor hergebruik of adoptie;
incidentele schade – praktijken inzake dierhouderij en verzorging; transport.

Wanneer dieren voor onderwijs- en opleidingsdoeleinden worden gebruikt, mag de ernst
van de procedures uitsluitend worden ingedeeld als „licht” of „terminaal” . Niettemin
wordt erkend dat in zeldzame en goed gemotiveerde gevallen uitzonderingen op dit
algemene beginsel aanvaarbaar zijn.
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Voorbeelden van dergelijke uitzonderingen zijn onder meer:


de opleiding van een chirurg om een specifieke procedure uit te voeren waarbij
het van belang kan zijn het succes van die procedure te evalueren in de
herstelfase;



de voorbereiding van leermiddelen die het gebruik van levende dieren in de
toekomst kunnen vervangen.

Voorts dient aandacht te worden besteed aan de cumulatieve effecten van technieken
waarvan de ernst „kleiner” is of „onder de drempel” ligt en die, wanneer ze in combinatie
of meermaals worden gebruikt, kunnen leiden tot een ernst die „groter” is of boven de
„ondergrens” ligt indien ze worden herhaald.
Het belang en de beschikbaarheid van doelmatig toezicht kunnen niet genoeg worden
benadrukt. Deze aspecten moeten specifiek worden behandeld en geëvalueerd in
voorstellen voor projecten waarbij levende dieren worden gebruikt voor onderwijs- en
opleidingsdoeleinden.
Aandachtspunten bij het beoordelen van de slaagkans
Tal van factoren beïnvloeden het potentieel van een project om de voorspelde baten te
realiseren. Deze factoren verdienen de nodige aandacht bij het analyseren van het project. Het
gaat daarbij onder meer om:










realistische-doelstellingen (SMART-specifieke, meetbare, haalbare, realistische en
tijdgebonden doelstellingen);
wetenschappelijke gefundeerdheid;
de mate waarin het project uitvoerbaar is binnen het vastgestelde tijdschema;
de mate waarin het project van voldoende middelen is voorzien (financiële
middelen, geschikte faciliteiten en personeel – wetenschappers en verzorgers);
ervaring/staat van dienst in het veld en op het specifieke terrein van de geplande
werkzaamheden;
publicaties, citaten;
welomschreven werkplan – keuze van methoden/opzet/diersoorten en -modellen;
publicatieplan;
de feedback van de aanvrager/het onderzoeksteam na de beoordeling achteraf van
eerdere projecten, waarmee de slaagkans eenvoudiger kan worden bepaald.

Evaluatie van de projectaanvraag
Om een project op doeltreffende wijze te kunnen evalueren, moeten de beoordelaars de
zekerheid hebben dat de verstrekte informatie volledig, juist, actueel en relevant is.
Voorafgaand aan de schade-batenanalyse moeten de projectbeoordelaars:
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1. zeker zijn dat er terdege rekening is gehouden met alle mogelijkheden van de drie v's,
en dat die in de hoogst mogelijke mate werden toegepast;
2. bevestigen dat de voorgestelde uitzonderingen/afwijkingen wetenschappelijk zijn
gemotiveerd;
3. op de hoogte zijn van de potentiële baten, de aard daarvan en de tijdstippen waarop
die zullen worden gerealiseerd;
4. de ernst bevestigen en de schade kwantificeren;
5. een visie hebben met betrekking tot de waarschijnlijkheid dat de beweerde baten
daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Schade-batenanalyse
Het maken van een afweging tussen schade en baten is allesbehalve een eenvoudig
besluitvormingsproces en vereist bijzondere aandacht. Om tot een goed gefundeerd oordeel te
kunnen komen, moeten de projectbeoordelaars over alle relevante informatie beschikken.
Het moet gaan om een uitgebalanceerd en goed onderbouwd proces waarbij de beoordelaar
kritische vragen stelt en:
 er niet altijd automatisch van uitgaat dat de beweringen inzake potentiële
wetenschappelijke baten juist zijn;
 een goed begrip heeft van elke vorm van schade die bij de dieren kan worden
veroorzaakt;
 bereid is de bestaande toestand ter discussie te stellen en slecht opgezette of
ondoordachte projecten af te wijzen; en
 bereid is culturele, maatschappelijke, politieke en andere kwesties aan de orde te
stellen, zoals verouderde methoden of achterhaalde zienswijzen, bijvoorbeeld dat
dieren geen pijnverlichting nodig hebben.
Hoe wordt de afweging tussen schade en baten gemaakt?
Voor de beoordeling en „afweging” van de schade die de dieren kunnen ondervinden, zijn er
meer richtsnoeren (en ervaringsgegevens) beschikbaar dan om een gewicht te geven aan de
baten. Zo kan het met name erg moeilijk zijn een waarde toe te kennen aan projecten die tot
doel hebben fundamentele kennis op te bouwen.
Naarmate de ervaringskennis zich ontwikkelt in het kader van de nieuwe richtlijn, kan het de
moeite waard zijn over enkele jaren te bekijken hoe de projectbeoordelaars schade en baten
indelen.
Bij de projectevaluatie moet rekening worden gehouden met drie weliswaar op zichzelf
staande, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden onderdelen: de voorspelde baten, de
schade die de dieren kunnen ondervinden en de waarschijnlijkheid dat deze baten worden
gerealiseerd door de aanvrager.
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Algemene opmerkingen: baten
 Hogere „baten” worden toegekend aan toepassing op de menselijke gezondheid
alsook aan de ernst van de aandoening en de betrokken aantallen.
 Het bestaan van geneesmiddelen voor de betrokken ziekte kan pleiten tegen een
projectaanvraag die gepaard gaat met hoge kosten voor dierenwelzijn.
 Omvang
van
verbetering
in
menselijke
populatie/leefmilieu
(kwalitatief/kwantitatief).
 De aan baten toegekende „waarden” zijn dynamisch en worden niet alleen
beïnvloed door politieke en maatschappelijke factoren, maar ook door
economische en gezondheidskwesties. Deze kunnen mettertijd veranderen,
waardoor er verschillen tussen de lidstaten ontstaan.
 Afgezien van de veiligheid en werkzaamheid zijn de baten van voorgeschreven
proeven moeilijk te bepalen. Toch zijn er wettelijke voorschriften die het
uitvoeren van dergelijke proeven verplicht stellen. Het is hoe dan ook de
bedoeling dat de drie v's onverkort worden toegepast.
Algemene opmerkingen: schade
 Effect van veranderingen in de opvatting van het publiek over de
aanvaardbaarheid van bepaalde soorten procedures.
 Er zijn voorbeelden van no-goarea's nodig, bijvoorbeeld het gebruik van dieren
voor ingrijpende procedures om onderzoek te verrichten naar onbeduidende zaken
van geringe betekenis.
 Naast de wetenschappelijke motivering moet ook rekening worden gehouden met
aanvullende gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van bedreigde
soorten, zwerfdieren en niet-menselijke primaten alsook uit hergebruik,
continugebruik, methoden voor het doden enz. Het moet duidelijk zijn hoe die
kwesties worden aangepakt.
Algemene opmerkingen: waarschijnlijkheid dat de baten worden gerealiseerd
 De diermodellen zijn geschikt en de resultaten kunnen op realistische wijze
worden geëxtrapoleerd naar de mens.
 De door de aanvrager aangevoerde argumenten zijn duidelijk, betrouwbaar en
stevig onderbouwd.
 Vertrouwen in de cultuur van de inrichting waar het onderzoek wordt uitgevoerd.
 Ook aan economische factoren moet de nodige aandacht worden besteed. Zo kan
het overstappen van een knaagdier op een zebravis als model bijvoorbeeld worden
gelijkgesteld met een verfijning. Op die manier hoeft wetenschappelijk valide
knaagdieronderzoek niet te worden stopgezet, terwijl er tegelijk wordt gezorgd
voor nieuwe infrastructurele voorzieningen/financiële middelen. Wel dient nog te
worden bevestigd dat het onderzoek verantwoord is.
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Hoe wordt een schade-batenanalyse uitgevoerd?
De projectbeoordelaars moeten over alle relevante informatie beschikken. Er moet een
stapsgewijze aanpak worden gevolgd om zeker te zijn dat alle noodzakelijke
rechtvaardigingen en toelichtingen werden gegeven.
Deze analyse maakt het niet alleen mogelijk te bevestigen dat de baten duidelijk werden
toegelicht en geoptimaliseerd zijn, maar ook dat de schade beperkt blijft tot het minimum dat
verenigbaar is met de nagestreefde doelstellingen.
Om dit proces feitelijk te onderbouwen, werd een aantal „modellen” toegepast, bijvoorbeeld
Voipio et al. 2005. Niettemin is er geen bruikbare formule voorhanden ter vervanging van
een alomvattende analyse van de uiteenlopende elementen door ervaren beoordelaars.
De kubus van Bateson (1986) wordt soms gebruikt als eenvoudige matrix ter ondersteuning
van het proces. Uit dit algoritme komt naar voren dat de mate van lijden in verband moet
worden gebracht met het belang van het onderzoek (potentiële baten) en de
waarschijnlijkheid dat die baten worden gerealiseerd. Wanneer met onderzoek van gering
belang hoge kosten voor dierenwelzijn gemoeid zijn en het bovendien weinig waarschijnlijk
is dat baten worden gerealiseerd, mag het gebruik van dieren niet worden toegestaan. Voor
een ruimere toepassing dient in de terminologie rekening te worden gehouden met
fundamenteel onderzoek (dat bijvoorbeeld kennisbevordering als belangrijkste baat heeft).
Na een discussie op de bijeenkomst werd een herziene versie van de „kubus” uitgewerkt (zie
aanhangsel II). Daarin wordt met kleuren aangegeven welke aanvragen de meeste aandacht
verdienen wat de schade-batenanalyse betreft. De kleuren geven een verband aan tussen het
niveau van de schade die de dieren kunnen ondervinden, de omvang van de baten en de
slaagkans. Waar het raakvlak tussen de variabelen groen is ingekleurd, zal de projectevaluatie
waarschijnlijk resulteren in een gunstige schade-batenanalyse. Aan de oranje en rood
ingekleurde blokjes daarentegen, zal veel meer aandacht moeten worden besteed.
De kubus van Bateson is een concept dat aansluit bij talloze kaders/formules die werden
ontwikkeld als hulpmiddel bij de evaluatie van onderzoeksvoorstellen.

Rechtvaardiging =

Belang van de doelstellingen x Slaagkans
___________________________________
Schade die de dieren kunnen ondervinden

Een grondig begrip van deze drie grootheden is van essentieel belang om met kennis van
zaken te beslissen.
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Wat de schade betreft, wordt verwacht dat de drie v's al onverkort zijn toegepast en dat alle
nodige maatregelen al zijn genomen om te garanderen dat de dieren niet meer schade
ondervinden dan noodzakelijk is in het licht van de wetenschappelijke doelstellingen van het
onderzoek. Het is noodzakelijk zich een gefundeerd oordeel te vormen over de baten en
slaagkans en daarbij naar behoren rekening te houden met ethische en maatschappelijke
waarden.
Het evaluatieproces is multifactorieel, wat betekent dat er geen eenvoudige getalsmatige
wegingsformule bestaat die een ja/nee-antwoord kan geven. Er is kennis nodig over de
verschillende gepubliceerde modellen van schade-batenanalyse. Deze systemen kunnen
nuttig zijn om een discussie op gang te brengen. Het doel daarvan is ervoor te zorgen dat een
structuur wordt aangebracht in alle aan de orde zijnde kwesties en dat systematisch aandacht
daaraan wordt besteed. Toch mogen deze systemen niet op zichzelf worden gebruikt ter
vervanging van een doordachte interpretatie van de verstrekte informatie.
Een checklist kan een nuttig instrument zijn om ervoor te zorgen dat alle kwesties aan bod
komen. Hiermee kan een kader tot stand worden gebracht om gemeenschappelijke gegevens
te verzamelen voor evaluatiedoeleinden.
Aan de analyse is onvermijdelijk een subjectief element verbonden. Daarom is er niet alleen
behoefte aan een evenwichtige samenstelling van vakbekwame beoordelaars, maar ook aan
een gestructureerde aanpak van het evaluatieproces om de analyse consistent te houden.
Een met kennis van zaken gevoerde discussie onder goed opgeleide beoordelaars is de beste
garantie om te komen tot stevig onderbouwde, betrouwbare en consistente resultaten.

Beoordeling achteraf
De eisen inzake de beoordeling achteraf zijn vastgesteld in artikel 39 van de richtlijn. De
beoordeling achteraf is niet voor alle projecten verplicht. Het staat de lidstaten vrij te bepalen
of verdergaande beoordelingen achteraf noodzakelijk zijn dan die welke in de richtlijn zijn
voorgeschreven (alle projecten waarbij niet-menselijke primaten worden gebruikt en
projecten die als „ernstig” ingedeelde procedures omvatten).
De beoordeling achteraf is een zeer krachtig instrument om een kritische toetsing van het
gebruik van dieren voor wetenschappelijke procedures te bevorderen, om toekomstige
verbetertrajecten in de toepassing van de drie v's in kaart te brengen en, voor zover de
bevindingen worden bekendgemaakt, om toekomstig onderzoek feitelijk te onderbouwen en
de transparantie voor het publiek te vergroten.
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Voordelen van de beoordeling achteraf












De beoordeling achteraf maakt het mogelijk het projectresultaat af te zetten tegen
de vastgelegde doelstellingen en, voor zover van toepassing, na te gaan waarom
deze doelstellingen niet werden bereikt.
De daadwerkelijk geleden schade kan worden vergeleken met de voorspelde
schade.
Het daadwerkelijk gebruikte aantal dieren kan worden vergeleken met het
geschatte aantal, en er kan worden nagegaan waarom kwantitatieve verschillen
bestaan.
Er kunnen mogelijkheden in kaart worden gebracht om het proefdiergebruik in de
toekomst te verfijnen.
Wanneer er iets misloopt tijdens het onderzoek, is het mogelijk de redenen
daarvoor te analyseren en lering daaruit te trekken.
De bevoegde instantie kan de projectevaluatie/schade-batenanalyse op
doeltreffendheid toetsen, waardoor een instrument voor kwaliteitsborging
beschikbaar wordt en de consistentie kan worden verbeterd.
Verhoogde transparantie en betere verantwoording, in het bijzonder wanneer de
resultaten worden bekendgemaakt.
Verspreiding van uitkomsten ongeacht de behaalde resultaten6, onder meer door:
o een verbeterde opzet van onderzoek op vergelijkbare gebieden te
bevorderen;
o het bewustzijn van passende gebruikswijzen en beste praktijken te
vergroten;
o de aandacht te vestigen op ongeschikte vormen van diergebruik en
zodoende vermindering te stimuleren;
o herhaling van problemen/vergissingen te voorkomen;
o bevoegde instanties te helpen bij het toetsen op doeltreffendheid van de
projectevaluatie/schade-batenanalyse.

Factoren om te bepalen of er al dan niet een beoordeling achteraf dient te worden
uitgevoerd
Een beoordeling achteraf is verplicht voor alle projecten waarbij niet-menselijke primaten
worden gebruikt en projecten die als „ernstig” ingedeelde procedures omvatten. De bevoegde
instantie kan verlangen dat voor andere projecten een beoordeling achteraf wordt uitgevoerd.
De projectbeoordelaar heeft als taak te beslissen of een beoordeling achteraf moet worden
uitgevoerd en, zo ja, wanneer. Bij het nemen van die beslissing moet onder meer rekening
worden gehouden met de volgende factoren:
6

Van even groot belang is het zogenaamde „negatieve resultaten” (onderzoek waarvoor de oorspronkelijke
hypothese niet kon worden aangetoond) bekend te maken omdat daardoor de kennisbasis wordt uitgebreid, het
gevaar van niet-gerechtvaardigde duplicatie van onderzoek op vergelijkbare gebieden wordt tegengegaan en
richting wordt gegeven aan toekomstig onderzoek.
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invoering van nieuwe modellen of nieuwe onderzoeksterreinen;
belangrijke onzekerheden in uitkomsten of effecten op dieren, zoals het
verwekken en fokken van bepaalde genetisch gemodificeerde dierenvariëteiten;
in het kader van wettelijk voorgeschreven onderzoek, het gebruik van nieuwe
groepen verbindingen, waarover weinig achtergrondinformatie, kennis of ervaring
voorhanden is;
projecten voor onderwijs- en opleidingsdoeleinden;
projecten die naar ernst in een hogere categorie worden ingedeeld dan
aanvankelijk voorspeld; in dit geval moet de projectvergunning doorgaans worden
aangepast om de werkzaamheden te kunnen voortzetten. Voor dergelijke projecten
kan worden aangegeven dat een beoordeling achteraf moet worden uitgevoerd
(tenzij die projecten al in het aanvankelijke vergunningsproces werden
geïdentificeerd).

Het meest geschikte tijdstip om een beoordeling achteraf uit te voeren


Projectbeoordelaars bepalen per geval het meest geschikte tijdstip om de beoordeling
achteraf uit te voeren. Om na te gaan of de doelstellingen werden bereikt en of de
schade en bepalende factoren voor de toepassing van de drie v's werden
geïdentificeerd, lijkt het idealiter aangewezen de beoordeling achteraf uit te voeren
zodra dat na voltooiing van het project praktisch gezien mogelijk is. Op te merken
valt dat het in sommige gevallen pas enige tijd na voltooiing van het project mogelijk
is baten te realiseren, bijvoorbeeld fundamenteel onderzoek met het oog op
kennisvermeerdering.



Vaak zijn pilotonderzoeken toegestaan wanneer nieuwe modellen worden ingevoerd
of wanneer er belangrijke onbekende grootheden zijn met betrekking tot de ernst of de
effecten op het dier. Zodra deze pilotonderzoeken afgerond zijn, moet een
beoordeling achteraf worden uitgevoerd om zeker te stellen dat terdege rekening
wordt gehouden met de resultaten. Voorafgaand aan meer uitgebreide onderzoeken
moeten aanvullende veranderingen/maatregelen worden ingevoerd.

Verkrijgen van de noodzakelijke informatie met het oog op een beoordeling achteraf
In sommige gevallen valt het meest geschikte tijdstip om een beoordeling achteraf uit te
voeren lang na de voltooiing van het project. Daarom is het van essentieel belang ervoor te
zorgen dat er passende mechanismen bestaan om de informatie te verkrijgen die noodzakelijk
is voor de beoordeling achteraf.


De gebruiker blijft primair verantwoordelijk (artikel 39, lid 1, en artikel 40, lid 2,
onder a)). Niettemin dient de persoon die verantwoordelijk is voor de algemene
uitvoering van het project (artikel 40, lid 2, onder b)) er eveneens zorg voor te dragen
dat de vereiste informatie wordt verstrekt.
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Het moet mogelijk zijn enige flexibiliteit in het proces in te bouwen. Zo kan het
bijvoorbeeld de moeite waard zijn doorlopende/periodieke feedback aan te moedigen
(bijvoorbeeld publicaties, verfijningsmogelijkheden), in het bijzonder voor projecten
met een langere looptijd (gaande tot vijf jaar).



Evenredigheid: hier
projectevaluatie.



Het verschaffen van lokale inbreng kan goede diensten bewijzen wanneer alle
betrokkenen beschikbaar zijn, wanneer alle relevante informatie toegankelijk is en
wanneer voortgang wordt gemaakt met de tijdige invoering van verbeterde
praktijken/verfijningsmaatregelen.



Om doeltreffend te zijn, is de inbreng nodig van alle relevante actoren, niet alleen van
de partijen die bij het project betrokken zijn, maar ook van de personen die
verantwoordelijk zijn voor de verzorging en het welzijn van de dieren.



Een standaardformulier met vragen om de juiste informatie te verkrijgen kan een
nuttig hulpmiddel zijn. Sommige vragen worden hieronder opgesomd. Dit
standaardformulier kan van pas komen om het materiaal voor de beoordeling achteraf
voor te bereiden alsook om de beoordelaars te helpen bij het beoordelen van dit
materiaal. Niettemin kunnen er bij gelegenheid aanvullende specifieke vragen
noodzakelijk zijn, afgestemd op bijzondere projecten.



De onderzoeker moet feedback krijgen zodat waar nodig verbeteringen/veranderingen
kunnen worden doorgevoerd met het oog op toekomstig onderzoek.

worden

vergelijkbare

criteria

toegepast

als

voor

de

Richtsnoeren met betrekking tot informatie-eisen
Er moet informatie worden verstrekt over het feit of de doelstellingen van het project werden
verwezenlijkt, over de schade die de dieren hebben ondervonden, alsook over de soorten en
aantallen gebruikte dieren en de ernst van de procedures. Voorts moeten alle gegevens
worden verstrekt die kunnen bijdragen aan de verdere tenuitvoerlegging van de beginselen
van de drie v's (vervanging, vermindering en verfijning).
Afdeling 1 - Verwezenlijkingen


Werden de doelstellingen van het project verwezenlijkt?
 Leg in het kort uit of en, zo ja, in welke mate de in uw aanvraag geformuleerde
doelstellingen werden verwezenlijkt.
 Waren er andere bevindingen van betekenis?
 Leg uit waarom de doelstellingen niet werden bereikt.
 Welke baten heeft het tot op heden verrichte onderzoek opgeleverd? Worden extra
baten verwacht?
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Afdeling 2 - Gebruik van dieren en ernst


Geef de soorten en aantallen gebruikte dieren en vermeld de daadwerkelijke ernst van
de schade die door de dieren werd ondervonden.
Hoe verhouden die gegevens zich tot de in de aanvraag opgegeven ramingen? Geef de
nodige uitleg bij eventuele verschillen.



Afdeling 3 - Toepassing van de drie v's
i.

Vervanging
 Hebben er zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan op uw onderzoeksterrein
(met inbegrip van de ontwikkeling/validering van nieuwe in-vitro- of insilicotechnieken) waardoor het gebruik van dieren volledig of gedeeltelijk kan
worden vervangen?

ii.

Vermindering
 Werd de project-/proefopzet opnieuw bekeken met het doel het voorspelde
gebruik van dieren verder te verminderen?
 Waren de gebruikte modellen nog steeds de meest geschikte?
 Waren de aantallen gebruikte dieren geschikt voor statistische analyse (te
veel/te weinig)? Had een andere aanpak het gebruik van dieren verder kunnen
verminderen?

iii.

Verfijning
 Som op welke verfijningstechnieken tijdens het project werden toegepast ter
vermindering van de schade die de dieren kunnen ondervinden.
 Zou de schade verder kunnen worden verminderd?
 Zouden de procedures (bijvoorbeeld toedienings-/bemonsteringswijzen;
chirurgie) verder kunnen worden verfijnd?
 Zouden de regelingen voor de monitoring van dieren kunnen worden
verbeterd?
 Hebben de waarderingslijsten/protocollen voor dierenwelzijnsbeoordeling
goed gefunctioneerd?
 Zouden de humane eindpunten kunnen worden verfijnd?
 Zouden de euthanasiemethoden kunnen worden verfijnd?

In aanhangsel III staan aanvullende richtsnoeren over aspecten waarmee rekening moet
worden gehouden bij de beoordeling achteraf.
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Uitkomsten van een beoordeling achteraf
1. Feedback aan het onderzoeksteam
De beoordelaar(s) moet(en) de onderzoeker feedback geven over kwesties die naar
voren zijn gekomen tijdens het beoordelingsproces. Die feedback kan bestaan in
verbetervoorstellen en aanbevelingen om belangrijke informatie te verspreiden.
2. Verspreiding van (positieve en negatieve) informatie over het diergebruik en de drie
v's





In de inrichting.
Promotie van publicaties, presentaties door onderzoeker/gebruiker.
Rol van het bij artikel 49 ingestelde nationale comité met betrekking tot het delen
van beste praktijken inzake verspreiding.
Identificatie, vergelijking en publicatie van de belangrijkste kwesties die naar
voren zijn gekomen tijdens de beoordeling achteraf.

3. Geactualiseerde informatie over niet-technische projectsamenvattingen
Dit vergroot de transparantie van de werkelijke schade en baten die gepaard gaan met
het gebruik van dieren voor wetenschappelijke procedures. Het effect kan worden
verbeterd door de niet-technische projectsamenvatting direct na de beoordeling
achteraf te actualiseren.
4. Informatie kan worden gebruikt om de projectevaluatie op doeltreffendheid te
toetsen en opleidingen te geven aan projectbeoordelaars en personen die
beoordelingen achteraf uitvoeren

Algemene aanbevelingen


Er moet een checklist voor projectevaluatie en beoordeling achteraf worden uitgewerkt
om zeker te stellen dat alle relevante kwesties aan bod komen.



Voorbeelden van projectevaluatie en beoordeling achteraf kunnen zowel voor aanvragers
als voor beoordelaars van nut zijn.



Om consistentie in projectevaluatie en beoordeling achteraf te bevorderen en te
controleren, is het noodzakelijk:
o evaluaties en beoordelingen regelmatig te toetsen;
o evaluaties te delen onder de instanties die op nationaal en EU-niveau
verantwoordelijk zijn voor projectevaluatie en beoordeling achteraf.
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Waar nodig kunnen specifieke opleidingen ten goede komen aan iedereen die betrokken
is bij projectevaluatie en beoordeling achteraf, met inbegrip van niet-ingewijde
deelnemers7.



De bij artikel 49 van de richtlijn ingestelde nationale comités ter bescherming van dieren
die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt dienen een consistente aanpak
van projectevaluatie te bevorderen en houvast te bieden aan de onderzoeksgemeenschap
(gelijke concurrentievoorwaarden).



De nationale comités moeten samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten beste
praktijken delen om de verspreiding van de resultaten van de beoordeling achteraf te
bevorderen.



Met het oog op de schade-batenanalyse moet een lijst met referentiedocumenten en
hulpmiddelen worden uitgewerkt.

Door de noodzakelijke informatie in een geschikt formaat beschikbaar te stellen, door te
zorgen voor passende expertise en waar nodig geschikte opleidingen te geven aan
beoordelaars en door een voldoende brede kennis en ervaring in te bouwen in de
projectevaluatie en beoordeling achteraf, kan de consistentie worden bevorderd en kunnen
gemeenschappelijke resultaten worden geboekt.
De voornaamste resultaten die met deze processen worden nagestreefd zijn ervoor te
zorgen dat dieren uitsluitend worden onderworpen aan wetenschappelijke procedures
wanneer die naar behoren gerechtvaardigd zijn en er geen alternatieven voorhanden
zijn en op voorwaarde dat zo weinig mogelijk dieren worden gebruikt en dat de
procedures het minste pijn, lijden, angst of blijvende schade veroorzaken in
overeenstemming met de wetenschappelijke behoeften en met inachtneming van
ethische overwegingen. Voorts wordt beoogd een toetsingssysteem tot stand te brengen
om te waarborgen dat de nadruk blijft liggen op een verbeterde tenuitvoerlegging van
de beginselen van de drie v's.

7

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/nl.pdf
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Aanhangsel I
Voorbeeldvragen om een standaardformulier voor projectaanvragen op te stellen

De onderstaande voorbeeldvragen moeten de lidstaten een leidraad bieden bij de uitwerking
van standaardformulieren voor projectaanvragen. Deze opsomming is niet volledig. De
bevoegde instantie dient te bepalen hoe de vereiste informatie wordt verkregen.
In bijlage VI vastgestelde eisen
1. Relevantie en rechtvaardiging van:
a)

het gebruik van dieren, inclusief hun herkomst en geschat aantal en de betrokken
soorten en levensstadia



Vermeld de herkomst van de dieren, bijvoorbeeld fokkers die in de EU over een
vergunning beschikken.
Vermeld het ras en meer bepaald de soorten genetisch gemodificeerde dieren
(indien van toepassing).
Geef uitleg bij het geraamde aantal dieren wanneer het exacte aantal niet kan
worden bepaald (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe genetisch
gemodificeerde dierenvariëteit).
Verklaar de wetenschappelijke relevantie van de voorgestelde modellen.





b)


Procedures
Aan welke procedures worden de dieren onderworpen? De omschrijving moet
voldoende nauwkeurig zijn om eventuele schade te kunnen beoordelen.

2. Toepassing van de drie v's
Vervanging





Waarom zijn de doelstellingen van uw project niet te verwezenlijken zonder
dieren te gebruiken?
Welke alternatieven heeft u in overweging genomen en waarom zijn die niet
geschikt?
Welke alternatieven worden gebruikt om uw doelstellingen te verwezenlijken?
Bestaat er voor deze procedure een alternatieve methode (waarbij geen dieren
worden gebruikt) die even betrouwbaar is?
o Zo ja, rechtvaardig dan waarom deze alternatieve methode niet wordt
gebruikt.
o Zo nee, welke bronnen heeft u geraadpleegd om mogelijke alternatieven te
vinden? Vermeld op welke datum deze bronnen werden geraadpleegd (zie
onderstaande voorbeelden).
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Voorgeschreven proeven:
- recente lijst met alternatieven, vastgesteld door de OESO
(http://www.oecd.org);
- recente lijst met alternatieven, gevalideerd door het Referentielaboratorium
van de Europese Unie voor alternatieve methoden ter vervanging van
dierproeven (EURL Ecvam) (http://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu/);
- recente lijst met alternatieven, vastgesteld door de Europese Farmacopee;
- overige.
Onderzoek:
- databases en/of van het Europees Centrum voor de validering van
alternatieve methoden (Ecvam) of van FRAME (Fund for the Replacement
of Animals in Medical Experiments) over in-vitromethoden;
- INVITTOX (http://embryo.ib.amwaw.edu.pl/invittox);
- SIS (http://ecvam-sis.jrc.int);
- overige:
Go3Rs
(zoekmachine
voor
medische
publicaties)
(http://www.go3r.org/).
Onderwijs:
- Norina (database met alternatieven voor proefdieren):
(http://oslovet.veths.no/norina/);
- Eurca: (http://www.eurca.org);
- NCA (Nederlands Centrum Alternatieven voor dierproeven):
(http://www.nca-nl.org) (onder „links”);
- InterNICHE (From guinea pig to computer mouse, Alternative methods for
a progressive, humane education, N. Jukes en M. Chiuia):
(http://www.interniche.org/alt_info.html);
- overige.

Vermindering


Welke maatregelen zijn of zullen worden genomen om te waarborgen dat zo
weinig mogelijk dieren worden gebruikt voor dit project?



Leg uit welke beginselen u van plan bent te gebruiken voor de proefopzet en
welke adviesbronnen u zult raadplegen, bijvoorbeeld met betrekking tot
statistieken.



Heeft u overwogen samen te werken met een ander (intern of extern)
laboratorium om het aantal gebruikte dieren te verminderen (gezamenlijk gebruik
van dieren)? Worden er bijvoorbeeld verschillende organen van hetzelfde dier
gebruikt in meerdere laboratoria?
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Wordt het aantal te gebruiken dieren gerechtvaardigd door een passende
statistische analyse?
o Zo ja, geef de referenties van deze analyse.
o Zo nee, motiveer dan waarom deze analyse niet werd uitgevoerd.

Verfijning




Verklaar de keuze van diersoort(en), model(len) en methode(n). Leg uit waarom
die het meest verfijnd zijn voor het beoogde doel.
Hoe bent u van plan dierlijk lijden tot een minimum te beperken om uw
doelstellingen te verwezenlijken?
Geef een specifieke rechtvaardiging van procedures die van wezenlijk belang zijn
voor de indeling naar ernst.

3. Gepland gebruik van verdoving, pijnstilling en andere pijnverlichtingsmethoden


Leg uit waarom in voorkomend geval geen verdoving wordt gebruikt.



Leg uit waarom in voorkomend geval geen pijnstilling wordt gebruikt.



Leg uit hoe u van plan bent te waarborgen dat de meest geschikte verdovings- of
pijnstillingsprotocollen worden gebruikt.
NB Er worden uiteenlopende benaderingen gebruikt: verklaring betreffende
advies/inbreng/toezicht van een aangewezen dierenarts versus uitvoerige beschrijving
van verdovings- of pijnstillingsprotocollen, met inbegrip van werkzame stoffen,
toedieningswijzen en doseringen. De aangewezen dierenarts (en/of instantie voor
dierenwelzijn) dient te bevestigen dat passend advies over verdoving en pijnstilling is
verstrekt. De aanvrager/persoon die verantwoordelijk is voor de naleving dient te
bevestigen dat er rekening zal worden gehouden met dit advies.



Wanneer geen nauwkeurige informatie is opgegeven, hoe bent u dan van plan te
waarborgen dat de meest actuele verdoving/pijnstilling/dosering/toedieningswijze
wordt gebruikt die geschikt is voor de individuele in het project gebruikte dieren? Wie
wordt daaromtrent geraadpleegd?
NB Aangenomen werd dat de verplichting om alle werkzame stoffen,
toedieningswijzen en doseringen op te geven tot een gebrek aan soepelheid zou leiden
en het aantal projectwijzigingen waarschijnlijk zou doen toenemen.



Heeft u om minder pijn, lijden en angst te veroorzaken andere methoden van
huisvesting en verzorging in overweging genomen (bijvoorbeeld zacht
beddingmateriaal en voedering op de kooivloer bij onderzoek naar artritis)?
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4. Vermindering, vermijding en verlichting van alle vormen van dierlijk lijden van geboorte
tot dood, waar passend
Het is van belang de dieren zo weinig mogelijk te laten lijden door te garanderen dat het
dierenwelzijn niet méér in het gedrang wordt gebracht dan noodzakelijk is in het licht van
de specifieke wetenschappelijke doelstellingen van het onderzoek, veeleer dan alleen
gebruik te maken van „standaardeindpunten” – maatwerk om te voldoen aan specifieke
eisen.


Som de waarschijnlijke nadelige effecten op van elke voorgeschreven procedure die
wordt toegepast. Geef aan hoe u van plan bent die effecten te beheersen om de ernst
tot een minimum te beperken. Het is niet nodig een uitvoerige beschrijving te geven
van ongewone of onwaarschijnlijke nadelige effecten van procedures die hooguit
tijdelijk ongerief berokkenen en die geen blijvende schade veroorzaken, bijvoorbeeld
intraveneuze injecties.
Vermeld voor elk nadelig effect:
o de waarschijnlijkheid van optreden;
o hoe dit wordt vastgesteld;
o welke maatregelen er worden genomen om het optreden ervan te
voorkomen en de ernst te beperken;
o praktisch uitvoerbare en realistische humane eindpunten.

5. Gebruik van humane eindpunten


Geef een duidelijke beschrijving van de geplande humane eindpunten.



Welke pilotonderzoeken worden gebruikt om humane eindpunten vast te leggen voor
het hoofdonderzoek?



Wanneer de dood als eindpunt onvermijdelijk is, leg dan uit waarom dat zo is en
welke maatregelen er worden genomen om het effect op de dieren tot een minimum te
beperken.
NB Gestandaardiseerde richtsnoeren van de inrichting kunnen nuttig zijn voor

onderzoeken op vergelijkbare gebieden.

6. Experimentele of observatiestrategie en statistisch model gebruikt om, waar passend, het
aantal dieren, hun pijn, lijden en angst en de milieueffecten, tot een minimum te beperken


Geef een overzicht van de fasen van het werkprogramma en vermeld nauwkeurig aan
de hand van de protocol-/procedurenummers hoe elk protocol wordt gebruikt om uw
doelstellingen te verwezenlijken.
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Illustreer de stappen van het werkprogramma voor zover dit de duidelijkheid ten
goede komt, en gebruik daarvoor een stroomschema of proceskaart met
aantekeningen. Geef daarin ook aan welke pilotonderzoeken en beslispunten worden
toegepast.



Beschrijf eerdere ervaring die is opgedaan met de voorgestelde modellen.



Worden pilotonderzoeken gebruikt? Waarom zijn die nodig? Bijvoorbeeld om
humane eindpunten te identificeren/verfijnen.



Hoe worden de dieren gemonitord? Beschrijf
dierenwelzijnsbeoordeling u van plan bent te gebruiken.

welke

regeling

voor

7. Hergebruik van dieren en het cumulatieve effect op het dier


Worden bepaalde dieren hergebruikt?
o

Zo ja, geef dan aan hoe dit te rechtvaardigen is, leg uit wat de beperkingen zijn
en hoe de beslissingen worden genomen. Geef toelichting bij de geschatte ernst
van de nieuwe procedures.

8. De voorgestelde indeling naar ernst van de procedures


Leg uit hoe de geschatte ernst werd bepaald.8

9. Vermijden van niet-gerechtvaardigde duplicatie van procedures, waar passend


Werd deze dierproef al eerder uitgevoerd?
o
o

Zo ja, geef dan aan hoe de herhaling van het onderzoek te rechtvaardigen is.
Zo nee, geef dan aan welke informatiebanken/zoekinstrumenten u hebt
geraadpleegd om zeker te stellen dat de dierproef nog niet eerder werd
uitgevoerd (som minstens X items op en vermeld de datum waarop die bronnen
werden geraadpleegd).

NB Bevoegde instanties kunnen informatie hebben die niet beschikbaar is voor de
aanvragers. Er moet rekening mee worden gehouden hoe die informatie door de
bevoegde instantie kan worden gebruikt om duplicatie te vermijden, of zelfs kan
worden verspreid om problemen in verband met vertrouwelijkheid/intellectuele
eigendom te vermijden, bijvoorbeeld een instelling voor contractonderzoek die
onderzoek verricht naar een soortgelijke verbinding. Door een betere
uitwisseling/verspreiding van informatie kan het aantal proefdieren worden beperkt.

8

Zie het consensusdocument over het kader voor ernstbeoordeling op
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/severity/nl.pdf
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10. Omstandigheden waarin de dieren zullen worden gehuisvest, gehouden en verzorgd


Hoe zorgt u ervoor dat uw dieren een geschikte kwaliteit van bestaan hebben van
geboorte tot dood?



Welke denksporen hebt u in overweging genomen, bijvoorbeeld met betrekking tot
vervoer: internationaal, nationaal en lokaal (in de inrichting); de geschiktheid en
betrouwbaarheid van de bron (fokker, leverancier, gebruiker of andere).



Geef een beschrijving van het programma voor sociale en milieuverrijking.



Beschrijf en rechtvaardig een eventuele verlaging van de minimumnormen in bijlage
III, bijvoorbeeld afzonderlijke huisvesting. Leg uit wat de verwachte gevolgen
daarvan zijn op de dieren en hoe die worden verlicht.

11. Lot van de dieren


Kunnen de dieren na het onderzoek in leven worden gehouden en hergebruikt,
vrijgelaten of geadopteerd?



Zo nee, vermeld dan de methode voor het doden. Indien deze methode niet is
opgenomen in bijlage IV, leg dan uit en rechtvaardig waarom een andere methode
nodig is. Geef aan welke extra kosten voor het dierenwelzijn aan deze methoden
verbonden zijn en welke maatregelen worden genomen om deze kosten tot een
minimum te beperken. Vermeld ook de bronnen die werden geraadpleegd om te
garanderen dat de meest verfijnde methode wordt toegepast.

12. Bekwaamheid van de bij het project betrokken personen


Bevestig dat alle bij het project betrokken personen over de vereiste bekwaamheid
beschikken en hoe dat wordt gewaarborgd.

Gebruik van levende dieren voor onderwijs- en opleidingsdoeleinden


Beschrijf de leerdoelstelling(en) van elke procedure en hoe elke voorgestelde
procedure aan deze doelstelling(en) beantwoordt.



Beschrijf de specifieke stagiair (of groep stagiairs) die deze opleiding moet krijgen.



Wat is het doel van de procedure(s) en in hoeverre is (zijn) die nodig?



Wordt (worden) de procedure(s) uitsluitend gebruikt voor demonstratiedoeleinden,
om een video-opname te maken of om weefsels te verstrekken enz., of wordt hieraan
deelgenomen door studenten?



Waarom is het van essentieel belang dat een of meer in-vivomodellen worden gebruikt
voor de procedure(s)?
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o Er moet worden bevestigd dat grondig opzoekingswerk is verricht om
geschikte alternatieve methoden te vinden.
o Er moet worden gekeken naar een breed scala aan beschikbare alternatieve
leermethoden (meer in het bijzonder experimenten op menselijke vrijwilligers,
op video en computer gebaseerde leermethoden, alsook in-vitro- en ex-vivoonderzoek).
o Indien de alternatieve methoden niet worden gebruikt, rechtvaardig dan
waarom deze niet geschikt zijn.
o Indien alternatieve methoden niet beschikbaar of niet geschikt zijn, werd er
dan voldoende aandacht besteed aan de productie van passend materiaal
(bijvoorbeeld video-opnamen) met het oog op toekomstig gebruik voor
onderwijsdoeleinden?


Welke alternatieve benaderingswijzen werden voorafgaand aan de in-vivoproeven
toegepast en hoe?



Leg uit waarom de leerdoelstelling niet kan worden bereikt door de observatie van
lopend onderzoek?



Geef een specifieke rechtvaardiging voor procedure(s) waarvan de ernst in een hogere
categorie dan „licht" is ingedeeld, en motiveer waarom deze indeling naar ernst de
laagste is om de leerresultaten te bereiken.



Welke feedback wordt van de studenten verwacht over het al dan niet bereiken van de
leerdoelstellingen?

Verzoek om een uitzondering/afwijking


Geef een wetenschappelijke en/of andere motivering om te verzoeken om
uitzonderingen/afwijkingen voor:
o
o
o
o
o
o
o
o

niet in bijlage IV opgenomen methoden voor het doden;
bedreigde soorten (artikel 7);
niet-menselijke primaten (artikel 8);
in het wild gevangen dieren (artikel 9);
niet voor gebruik in procedures gefokte dieren (artikel 10 en bijlage I);
zwerfdieren en verwilderde exemplaren van huisdiersoorten (artikel 11);
werkzaamheden buiten een inrichting van een gebruiker (artikel 12);
hergebruik rekening houdend met de cumulatieve ernst (bijlage VIII) en de
volledige levensloop van het dier (artikel 16);
o verzorgings- en huisvestingspraktijken die niet voldoen aan de in artikel 33
vastgestelde normen.


Voor alle vragen: geef waar relevant argumenten en literatuurverwijzingen
(referenties).
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Aanhangsel II
Gewijzigde kubus van Bateson
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Aanhangsel III
Verdere richtsnoeren betreffende aandachtspunten voor de beoordeling achteraf

http://www.rspca.org.uk/ImageLocator/LocateAsset?asset=document&assetId=12327121194
25&mode=prd
(zie volgende bladzijde)
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