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Het NCad en haar werkwijze
Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)
is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden
gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor
onderwijs. Door advies, kennisuitwisseling en het
ontwikkelen van (inter)nationale netwerken wil het
NCad een belangrijke bijdrage leveren aan het
minimaliseren van het proefdiergebruik, zowel
nationaal als internationaal. De ethische toetsing van
dierproeven en het Vervangen, Verminderen en
Verfijnen (3V’s) daarvan staan daarbij centraal.

Leden NCad
Herman Koëter (voorzitter), Henriëtte Bout,
Coenraad Hendriksen, Frank Dales (tot en met juli 2016)
Frauke Ohl (overleden in januari 2016), Jan-Bas Prins,
Pieter Roelfsema, Wim de Leeuw (als toegevoegd
deskundige tot en met september 2016, daarna lid),
Reineke Hameleers (vanaf oktober 2016).

2 |Jaarverslag Nationaal Comité advies dierproevenbeleid 2014 en 2015

Voorwoord
van de voorzitter

Het tweede jaar van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
(NCad) is alweer achter de rug. En wat is dat snel gegaan! We hebben in
2016 veel werk verzet. In totaal hebben we zeven adviezen aangeboden
aan de staatssecretaris. In april kregen we een nieuwe aanvraag van de
staatssecretaris. Hij vroeg ons om een ‘afbouwschema dierproeven’,
zodat Nederland in 2025 koploper kan zijn op het gebied van proefdiervrije innovaties. Hij gaf ons een paar maanden de tijd om met een goed
onderbouwd advies te komen. Op zijn verzoek hebben we andere
adviezen waar we mee bezig waren tijdelijk opzij geschoven zodat we
ons konden concentreren op deze adviesaanvraag.
De vraag van de staatssecretaris leidde aanvankelijk tot veel commotie
in het dierproevenveld. Dat bleek ook tijdens de twee werkateliers die
het NCad in juni en juli organiseerde en tijdens de maatschappelijke
consultatie in september. Het gebruik van dieren voor onderzoek en
onderwijs is een uiterst complex vraagstuk, ook vanwege de diverse en
soms conflicterende belangen. Veel van onze huidige kennis over de
werking van het lichaam en de oorzaak en behandeling van ziekten
vindt zijn oorsprong in dierexperimenteel onderzoek. Maar deze

dierproeven zijn gepaard gegaan met gering tot ernstig dierenleed.
Ik ben er trots op dat het NCad er in geslaagd is om op basis van de
input van vele geraadpleegde experts en eigen expertise een advies op
te stellen dat breed wordt gewaardeerd. En niet alleen in Nederland.
Voor mij was de aanbieding van dit advies aan de staatssecretaris het
hoogtepunt van 2016.
Dit is maar één van de zeven adviezen die we in 2016 hebben uitgebracht. In dit jaarverslag vindt u ook informatie over de andere
adviezen. Deze adviezen waarin de visies van alle betrokken partijen
zijn meegewogen, zijn de basis van ons werk. Bij de totstandkoming
van onze adviezen hebben we dankbaar gebruik gemaakt van experts
uit het binnen- en buitenland. Ook in 2017 werken we weer graag
samen met experts en organisaties die ideeën hebben over wat nodig is
voor een nog beter dierproevenbeleid. Voor nieuwe adviezen met
ambitie waarbij de haalbaarheid niet uit het oog wordt verloren!
Herman Koëter
Voorzitter NCad
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1. Inleiding
In ons land werken overheid, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties al jaren samen aan verantwoord proefdiergebruik in (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs. Al in 1977 is de
Wet op de dierproeven (Wod) ingevoerd. Deze wet beschermt het
welzijn van de proefdieren, stelt kaders waaraan een proef moet
voldoen en stelt eisen aan de deskundigheid van mensen die met
proefdieren werken. Eind 2014 is de Wod herzien naar aanleiding van
de Europese Richtlijn voor de bescherming van proefdieren in
wetenschap en onderwijs (2010/63/EU). Sinds die tijd zijn twee
organisaties actief: de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) die als
zelfstandig bestuursorgaan als enige bevoegd is om vergunningen te
verlenen voor het verrichten van dierproeven in Nederland en het
Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) dat is ingesteld
als adviesorgaan om dieren die worden gebruikt in onderzoek en
onderwijs te beschermen. Het zijn twee zelfstandige organisaties,
maar ze dragen samen bij aan het (verbeteren van) welzijn van
proefdieren.

Om haar doel te bereiken brengt het NCad gevraagd en ongevraagd
advies uit, zorgt voor kennisuitwisseling en ontwikkelt nationale en
internationale netwerken op het gebied van proefdieren, dierproeven
en het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V’s) daarvan. In 2016
heeft het NCad zes gevraagde adviezen uitgebracht en één advies op
eigen initiatief. Het organiseren van een internationaal symposium
heeft bijgedragen aan het verder uitbouwen van een internationaal
netwerk. Bij de totstandkoming van de adviezen heeft het NCad
dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van vele experts, uit
binnen- en buitenland.
Met name het advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’ heeft
veel aandacht gekregen, niet alleen in de wetenschappelijke wereld
maar ook in de (inter)nationale pers. Dat geeft aan dat het onderwerp
dierproeven en het welzijn van proefdieren leeft. De meningen lopen
daarbij uiteen van ‘het is onmogelijk om goed onderzoek te doen
zonder dierproeven’ tot ‘op kortere termijn is het mogelijk alle
dierproeven te vervangen door betere proefdiervrije
onderzoeksmethoden’.
In dit jaarverslag is informatie te vinden over de werkzaamheden van
het NCad in 2016.
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2. Het comité
Het NCad bestaat uit zeven leden. Zij zijn benoemd door de staats
secretaris van het ministerie van Economische Zaken. In 2016 zijn de
leden Frauke Ohl (wegens overlijden in januari 2016) en Frank Dales
(wegens nieuwe baan als burgermeester van de gemeente Velsen
vanaf mei 2016) vervangen door twee nieuwe leden.
Vanaf oktober 2016 bestond het NCad uit:
Herman Koëter (voorzitter)
Managing Director Orange House Partnership, oud wetenschappelijk directeur
European Food and Safety Authority en oud OESO Principal Administrator
Henriëtte Bout (plaatsvervangend voorzitter)
Ethicus, zelfstandig ondernemer, Universitair Docent beroepsethiek voor biologen,
senior-adviseur bureau integriteit Gemeente Amsterdam

Jan-Bas Prins
hoogleraar Proefdierwetenschappen Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
en directeur Proefdiercentrum LUMC

Reineke Hameleers
Directeur Eurogroup for Animals

Pieter Roelfsema
directeur Nederlands Herseninstituut (KNAW),
hoogleraar Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)

Coenraad Hendriksen
Instituut voor Translationele Vaccinologie en Universiteit Utrecht en
emeritus hoogleraar Alternatieven voor dierproeven, Universiteit Utrecht

Wim de Leeuw
hoofd Instantie voor Dierenwelzijn Universiteit Utrecht en UMC Utrecht
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Het comité wordt ondersteund door een algemeen secretaris, drie
medewerkers en een communicatieadviseur die vakinhoudelijke
kennis combineren met politiek bestuurlijk inzicht en met een brede
oriëntatie op het halen van de doelen van het NCad. De medewerkers
hebben een aanstelling bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl).
Het ondersteunend bureau bestond in 2016 uit:
Ger de Peuter (algemeen secretaris)
Leane van Weereld (secretaris/medewerker)
Marjolein Schilders-Van Boxel (medewerker)
Monique Paris (medewerker)
Inge Toussaint (communicatieadviseur)
RVO.nl zorgt voor ondersteunende diensten voor het NCad op het
gebied van huisvesting, financiën, ICT, juridische zaken en
communicatie.
Het NCad komt ongeveer een keer per maand bij elkaar.
De verslagen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de
website: http://www.ncadierproevenbeleid.nl/over-het-ncad/vergaderverslagen.
Het NCad heeft in 2016 elf keer vergaderd.
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3. Over het NCad
Het NCad is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden
gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs.

Wettelijke taken
In het kader van haar wettelijke opdracht voert het NCad de
volgende taken uit:
• gevraagd en ongevraagd adviseren van de staatssecretaris
van EZ, de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en de
Instanties voor Dierenwelzijn (IvD) over de aanschaf, fok,
huisvesting, verzorging en het gebruik van dieren in proeven
en over alternatieven voor dierproeven
• het verspreiden van de beste praktijken bij het gebruik van
dieren in dierproeven
• het uitwisselen van informatie met de nationale comités van
andere lidstaten over het functioneren van de IvD’s, over de
beoordeling van projectvoorstellen en over het verspreiden
van de beste praktijken binnen de EU
• het stimuleren van de ontwikkeling, acceptatie en toepassing
van alternatieven voor dierproeven, zowel op nationaal als
internationaal niveau
• het ondersteunen van de communicatie tussen en met
professionals in het veld van dierproeven en alternatieven en
het verzorgen van de communicatie naar het publiek over
dierproeven en alternatieven

Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het
Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V’s) van dierproeven en de
ethische toetsing van proefdiergebruik in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit draagt bij aan wetenschappelijke innovatie en
vermindering van het proefdiergebruik.
Door haar deskundigheid en netwerk is het NCad de spin in het web
op het gebied van het dierproevenbeleid. Het NCad brengt partijen
bij elkaar en deelt kennis om daarmee de verdere ontwikkeling van
het dierproevenbeleid en de invulling van het 3V-beleid (inclusief
ethische toetsing) te bevorderen.

Transparante werkwijze en aanpak
Het NCad is transparant over haar werkwijze en aanpak. Het comité
hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:
• de integriteitsregeling van EZ is van toepassing, die stelt strikte
voorwaarden aan nevenfuncties en financiële belangen
(zogenaamde restricted lijst)
• cv en verklaring van belangen van de leden van het NCad zijn
openbaar (website)
• verslagen van vergaderingen zijn openbaar (website)
• reglementen en besluiten (over benoemingen en vergoedingen,
bestuursreglement, protocol werkafspraken EZ en NCad) zijn
openbaar (website)
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4. Proces van advies
De staatssecretaris, de CCD, IvD’s of andere organisaties kunnen
het NCad om advies vragen. Na ontvangst van een verzoek wordt de
aanvraag in de eerstvolgende vergadering van het NCad besproken.
Vervolgens stemt het NCad met de adviesvrager af hoe de advies
aanvraag wordt geïnterpreteerd en op welke wijze en met welke
prioriteit de adviesaanvraag wordt opgepakt. Het NCad kan ook
zelf het initiatief nemen om ongevraagd advies uit te brengen.
Er wordt een plan van aanpak gemaakt dat op de website
www.NCadierproevenbeleid.nl wordt gepubliceerd. Afhankelijk van de
omvang en complexiteit van de adviesvraag worden één of twee leden
van het NCad gekozen als trekkers van het advies. Zij worden daarbij
ondersteund door één of twee medewerkers van het ondersteunend
bureau.
Alle leden van het NCad leveren input voor de adviezen. Het NCad
maakt daarnaast bij het opstellen van haar adviezen dankbaar gebruik
van experts uit binnen- en buitenland, vaak door het instellen van een
ad hoc werkgroep. Ook worden belanghebbenden en ketenpartners
geconsulteerd.
Voor de meeste adviezen worden maatschappelijke organisaties die
belangstelling hebben voor dierproeven en de mogelijkheden van de
3V’s uitgenodigd om hun ideeën in te brengen. In 2016 zijn vier
maatschappelijke consultaties georganiseerd voor input voor de
adviezen ‘Beheer en benutting gegevens proefdiergebruik en

alternatieven, deel 2’ (14 januari 2016), ‘Alternatieve dodingsmethoden
bij proefdieren’ en ‘Proeven met honden en katten’ (beide 24 maart
2016) en ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’ (8 september 2016).
De aanbevelingen van de organisaties die aanwezig waren tijdens deze
bijeenkomsten zijn weergegeven in de adviezen, met daarbij vermeld
of ze wel of niet door het NCad zijn overgenomen in het advies.
Voor de totstandkoming van het advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’ heeft het NCad nog meer experts uit binnen- en
buitenland benaderd door de organisatie van werkateliers (9 juni
en 7 juli 2016) en via social media en online consultatie.
Bij de goed bezochte bijeenkomsten waren vertegenwoordigers
aanwezig van wetenschappelijke instellingen, koepel- en branche
organisaties, dierenbeschermingsorganisaties en anti-dierproef
organisaties.
De definitieve versie van het advies wordt vastgesteld in een
vergadering van het NCad. In 2016 bestond in het NCad consensus
over de zeven uitgebrachte adviezen.
De adviezen worden aangeboden aan de staatssecretaris van EZ.
Zodra die de adviezen met een beleidsreactie aan de Tweede Kamer
heeft gestuurd, zijn ze openbaar en worden ze gepubliceerd op de
website van het NCad. Alle adviezen worden in het Engels vertaald
en op de Engelstalige website van het NCad geplaatst.
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Ook onderneemt het comité activiteiten om de adviezen onder de
aandacht te brengen van het werkveld zodat de adviezen in de praktijk
gebracht worden, nationaal en internationaal. De door het NCad
uitgebrachte Codes of Practice worden in het veld opgenomen en
toegepast als beste praktijken. Deze spelen ook een rol in de
handhaving door de NVWA.
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5. Adviezen
In 2016 is gewerkt aan de adviezen die in 2015 zijn aangevraagd en aan
twee nieuwe aanvragen.
In 2016 heeft de staatssecretaris van EZ twee adviesaanvragen aan het
NCad gestuurd. Eén over water- en voedseldeprivatie bij proefdieren
(22 maart 2016) en de ander betrof het verzoek om een afbouwschema
dierproeven (6 april 2016).
Zeven adviezen, waarvan één in de vorm van een zienswijze, zijn
afgerond en aangeboden aan de staatssecretaris. Het advies over
water- en voedseldeprivatie is opgepakt en wordt in 2017 afgerond.
Dat geldt ook voor de nadere adviezen over in voorraad gedode dieren
(kwaliteits- en efficiëntie criteria)en de omzetting van de zienswijze
‘Synthesis of Evidence’ naar een in Europees verband gedragen Code
of Practici.

Nieuwe adviesaanvragen in 2016
Water- en voedseldeprivatie
Hoewel de methode van gereguleerde water- en voedselverstrekking
bij proefdieren in het kader van neurocognitief onderzoek internationaal gebruikelijk is, wil de staatssecretaris van EZ Martijn van Dam
nagaan of er ruimte is voor verbetering van het dierenwelzijn bij
deze methode, dan wel voor het gebruik van alternatieve methoden.

Hij heeft daarom op 22 maart 2016 het NCad per brief verzocht om
zich te buigen over de mogelijke verbeteringen van onderzoeks
methoden om proefdieren te motiveren om taken uit te voeren.
Daarbij vraagt hij om alle diersoorten te betrekken waarbij
gereguleerde water- en voedselverstrekking wordt toegepast om
het proefdier taken uit te laten voeren. Het advies moet een best
practice bevatten die ook in Europees verband onder de aandacht
moet worden gebracht. In aanloop naar dit advies is een literatuur
studie uitgevoerd door studenten van het Van Hall Instituut.
Afbouwschema dierproeven
Op 8 april 2016 heeft de staatssecretaris Martijn van Dam het NCad
in een brief gevraagd om een afbouwschema van dierproeven. De
staatssecretaris heeft de ambitie dat Nederland in 2025 wereldleider
proefdiervrije innovaties is. Vragen zijn daarbij hoe tot de beoogde
afbouw en uitfasering van dierproeven kan worden gekomen en wat
de inspanningen zijn die in dit kader op internationaal vlak moeten
worden ondernomen. De staatssecretaris vroeg het NCad om een
totaalplan, waarin alle relevante facetten zijn opgenomen om afbouw
en uitfasering te realiseren. Het verzoek daarbij aan het NCad was
om voorrang te geven aan de opstelling van het afbouwschema,
ten opzichte van lopende adviesaanvragen.

13 | Jaarverslag Nationaal Comité advies dierproevenbeleid 2016

Uitgebrachte adviezen in 2016
Maart 2016
Eind maart 2016 heeft het NCad vier adviezen aangeboden aan de
staatssecretaris.
Herplaatsing van voormalige proefdieren
Advies over herplaatsing van voormalige proefdieren. Uitgaand van
de intrinsieke waarde van het dier moeten niet-humane primaten,
honden en katten die in dierproeven worden gebruikt in principe
worden herplaatst op een voor hen geschikte locatie tot het eind van
hun leven, vindt het NCad (het ‘ja, tenzij’ principe). Om te komen tot
een geharmoniseerd en transparant herplaatsingsproces heeft het
NCad een raamwerk opgesteld waarin het herplaatsingsproces in
algemene zin wordt beschreven. Dit raamwerk is toepasbaar op
meerdere diersoorten. Daarnaast zijn Codes of Practice (CoP’s)
opgesteld die zich specifiek richten op honden, katten en
niet-humane primaten.

Voorkomen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren
De staatssecretaris verzocht het NCad om een advies uit te brengen
over de procedures en de invulling van de beste praktijken die
onderzoekers en IvD’s kunnen ondersteunen bij pijnherkenning en
-bestrijding bij proefdieren. Het uitgangspunt van het NCad daarbij is
dat geen enkel dier onnodig mag lijden. Hoewel uit eerder onderzoek
blijkt dat er geen grote directe zorgpunten zijn wat betreft pijn
herkenning en -bestrijding bij proefdieren, is er volgens het NCad
zeker nog verbetering mogelijk. Het advies bevat een Code of Practice
(CoP), die onderzoekers, biotechnici en IvD’s helpt om pijn bij
proefdieren te voorkómen, herkennen en bestrijden. Bij de CoP hoort
een infographic die inzichtelijk maakt wat de aandachtspunten zijn
bij het voorkomen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren.
Synthesis of Evidence in proefdieronderzoek
Zienswijze over de toepassingsmogelijkheden van Synthesis of
Evidence (SoE) bij het opzetten van onderzoek met proefdieren.
SoE is een containerbegrip voor de verschillende vormen van ordenen
en evalueren van de beschikbare wetenschappelijke kennis als
onderbouwing van een voorgenomen proef. Op die manier kan het
meest relevante onderzoeksmodel worden gekozen en de proef op
de beste manier worden opgezet, het helpt om onnodige duplicatie
van onderzoek te voorkomen en het zorgt voor transparantie.
De zienswijze geeft een beeld over het gebruik van de verschillende
mogelijkheden die kunnen worden toegepast in het kader van SoE.
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Het NCad vindt een zorgvuldig gedocumenteerde SoE in al zijn
facetten van groot belang om de kwaliteit van de onderzoeksvragen
en de opzet van het proefdieronderzoek te verhogen.
Indicatoren, beheer en benutting van gegevens voor monitoren van
proefdiergebruik en 3V-alternatieven, deel 2
Gegevens op het gebied van proefdiergebruik en de mogelijkheden
voor de 3V’s zijn vaak verborgen, versnipperd of helemaal niet
beschikbaar. Het toegankelijk maken van nieuwe inzichten en feiten
draagt bij aan meer gerichte ontwikkeling en toepassing van
beschikbare alternatieven en dus aan minder dierproeven. In oktober
2015 is aan de toenmalige staatssecretaris van EZ Sharon Dijksma het
eerste deel van dit advies aangeboden. Daarin adviseerde het NCad
om gegevens over het proefdiergebruik en de mogelijkheden van 3V’s
te ontsluiten via een nieuw op te richten open data gegevenspakhuis.
In deeladvies 2 adviseert het NCad om het gegevenspakhuis gefaseerd
op te bouwen, waarbij de overheid het initiatief neemt door het
geven van een gerichte opdracht voor de bouw van het datapakhuis
(de hardware) aan een centrale instantie. In de tweede fase kan dit
gegevenspakhuis zich verder ontwikkelen tot een algemene kennisbank, waarin ook onderzoeksresultaten en andere gegevens van
instellingen worden ondergebracht. Ook is een globale kosten-baten
analyse gemaakt.
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Augustus 2016
In augustus 2016 zijn twee adviezen aan de staatssecretaris
aangeboden.
Alternatieve dodingsmethoden bij proefdieren- voor een zorgvuldige afweging
om structureel af te wijken van voorgeschreven methoden
In de Europese Richtlijn 2010/63/EU die betrekking heeft op dierproeven in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zijn voorgeschreven
methoden opgenomen om proefdieren te doden. Uitgangspunt bij
die dodingsmethoden is dat de dieren zo min mogelijk pijn, lijden en
angst ervaren. De Europese Richtlijn biedt de mogelijkheid om af te
wijken van de opgenomen dodingsmethoden als de alternatieve
methode ten minste even humaan geacht wordt. Om een vrijstelling
of ontheffing voor toepassing van een alternatieve dodingsmethode
aan te vragen, moet de aanvrager deze methode wetenschappelijk
onderbouwen. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) zijn aanvragen voor vrijstellingen gedaan, maar de NVWA
vond in de richtlijn onvoldoende handvatten om te bepalen waar de
wetenschappelijke onderbouwing aan moest voldoen. Daarom heeft
het NCad op verzoek van de staatssecretaris advies uitgebracht over
dodingsmethoden die ten minste even humaan zijn als de in de
Europese richtlijn opgenomen methoden. Het advies biedt de NVWA
handvatten bij de beoordeling van dergelijke alternatieve dodings
methoden door aan te geven welke elementen een wetenschappelijke
motivering moet bevatten.

Proeven met honden en katten
In 2015 gaf de staatssecretaris in een brief aan het NCad aan zich er
bewust van te zijn dat het verrichten van dierproeven met honden en
katten maatschappelijke bezwaren kent. Een verbod op proeven met
honden en katten is echter een nationale beperking die verder gaat
dan de Europese richtlijn 2010/63/EU. Een dergelijk wettelijk verbod is
daarom juridisch pas haalbaar als Europese wetgeving op dit gebied
wordt aangepast. De staatssecretaris vroeg het NCad om te bekijken
welke mogelijkheden er binnen de juridische kaders liggen om het
gebruik van honden en katten bij onderzoek te verminderen. In het
advies doet het NCad concrete aanbevelingen en geeft het aanknopingspunten om met behoud van kwaliteit van het (zowel fundamenteel wetenschappelijk als wettelijk vereist) onderzoek en onderwijs
het gebruik van honden en katten als proefdier te verminderen.
Daarnaast gaat het advies kort in op mogelijke communicatiestrategieën rond dit onderwerp.
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December 2016
Op 15 december 2016 heeft de staatssecretaris één advies in ontvangst
genomen in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.
Transitie naar proefdiervrij onderzoek – over mogelijkheden voor het uitfaseren
van dierproeven en het stimuleren van proefdiervrije innovaties
Het advies stelt dat wettelijk voorgeschreven dierproeven voor
veiligheidsonderzoek van chemische stoffen, voedselingrediënten,
bestrijdingsmiddelen en (dier)geneesmiddelen voor 2025 uitgefaseerd
kunnen worden. Dit geldt ook voor het proefdiergebruik voor de
vrijgifte van biologische producten, zoals vaccins. Het wettelijk
voorgeschreven pre-klinisch onderzoek kan echter niet in datzelfde
tempo afgebouwd worden. Voor het fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek variëren de mogelijkheden voor vermindering van
proefdiergebruik per onderzoeksdomein. Hier moeten per domein
streefbeelden worden opgesteld hoe het proefdiergebruik afgebouwd
kan worden.
Voor de transitie naar proefdiervrij onderzoek is het volgens het NCad
wel nodig om binnen de vele onderzoeksgebieden die gebruik maken
van proefdieren, afscheid te nemen van bestaande denkwijzen en
praktijken, de zogenaamde paradigmaverandering. De overheid en de
samenleving zullen op een andere manier naar risico’s moeten gaan
kijken. De transitie naar proefdiervrij onderzoek verloopt niet vanzelf
en vraagt om regie en focus. Het NCad adviseert de staatssecretaris die
regie te nemen en ook andere ministeries te betrekken voor een
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rijksbreed samenhangend beleid. Om de transitie te versnellen
adviseert het NCad de staatssecretaris onder andere om internationaal
in te zetten op een herziening van het huidige regulatoire risico
beoordelingstraject. Ook zal een meer ketengerichte benadering van
het innovatiebeleid multidisciplinaire samenwerking stimuleren,
waardoor proefdiervrije innovaties gemakkelijker kunnen doorstromen van ontwikkeling naar de daadwerkelijke toepassing.

Adviezen niet afgerond in 2016
Onzorgvuldig gebruik van proefdieren
Naar aanleiding van publicaties in de media en wetenschappelijke
literatuur over het niet gerechtvaardigde of onzorgvuldige gebruik
van proefdieren, heeft de CCD advies gevraagd (15 december 2015)
aan het NCad. De CCD stelt er van overtuigd te zijn dat de meeste
onderzoekers hun dierproevenonderzoek zorgvuldig voorbereiden en
nieuwe inzichten meewegen, maar er bestaat niet voldoende
zekerheid dat dit systematisch gebeurt. Daarom vraagt de CCD het
NCad advies uit te brengen of de conclusies uit de publicaties kloppen
en welke handvatten het NCad ziet voor onderzoekers en de IvD’s om
deze aspecten bij de opzet van onderzoeksvoorstellen en advisering
over dierproefgebruik nog beter te kunnen borgen. In 2016 is een
internationale werkgroep gestart die een internationale Code of
Practice (CoP) Synthesis of Evidence gaat ontwikkelen.

Water- en voedseldeprivatie
Voor de totstandkoming van dit advies heeft het NCad in 2016 twee
werkgroepen ingesteld: één voor deprivatie bij neurocognitief
onderzoek met non-humane primaten en één voor gelijksoortig
onderzoek met knaagdieren. Het meeste neurocognitief onderzoek
wordt uitgevoerd met deze diersoorten, vandaar de focus daarop.
Doel van de werkgroepen is om een Code of Practice op te stellen
waarbij de 3V’s leidend zijn. De werkgroepen zijn in 2016 één keer
bij elkaar geweest.
Voortgangsadvies in voorraad gedood
In vervolg op het NCad-advies ‘Dieren in voorraad gedood’ werkt het
NCad twee aspecten nader uit die betrekking hebben op de kwaliteitseisen en het verbeteren van de fok. Het NCad heeft daarvoor twee
werkgroepen geformeerd: één voor het opstellen van kwaliteitseisen
en efficiëntie criteria voor het maken van genetische veranderde
muizen en ratten met behulp van gene editing methoden en één voor
het opstellen van kwaliteitseisen en efficiëntie criteria voor het
fokken van genetisch veranderde muizen en ratten. De werkgroepen
zijn in 2016 één maal bij elkaar geweest
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6. Internationaal
Het NCad wil het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V’s) van
proefdieronderzoek ook op internationaal niveau versnellen. Dat is
bijvoorbeeld nodig om in te zetten op herziening van de regulatoire
risicobeoordeling. Vanwege het internationale karakter van dit
onderzoeksgebied en de betrokken regelgeving, kan een nieuwe
risicobenadering alleen succesvol zijn door grootschalige internationale samenwerking.

beschikbare wetenschappelijke kennis te ordenen en evalueren om zo
een voorgenomen proef te onderbouwen. Deze verschillende
methoden om dat te doen worden gezamenlijk wel Synthesis of
Evidence (SoE) genoemd. Tijdens het symposium bleek dat SoE niet
altijd automatisch leidt tot minder gebruik van dieren in onderzoek,
maar het is wel een goed hulpmiddel om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te verbeteren.

Via de National Contact Points (NCP’s) wisselen de landen van de
Europese Unie kennis en ervaring uit op het vlak van dierproeven en
de 3V’s. In het kader van het advies over pijnbestrijding heeft in de
zomer van 2016 een internationale workshop plaatsgevonden om te
bekijken of er een Europese CoP opgesteld zou kunnen worden.
Dit is ook besproken tijdens een NCP-meeting. Uiteindelijk is ervoor
gekozen geen Europese CoP te maken, maar het Engelstalige NCad
advies over pijn bij proefdieren inclusief CoP internationaal actief
beschikbaar te maken via de ECVAM website.

Ook kwam in Brussel op 8 december op initiatief van het NCad
voor de eerste keer een werkgroep van experts bij elkaar die, naar
aanleiding van het NCad-advies SoE, een internationale Code of
Practice (CoP) Synthesis of Evidence gaan ontwikkelen. Deze CoP
wordt in 2017 verder uitgewerkt.

Op 8 december 2016 vond het internationale symposium ‘Phasing out
animal experiments, the next steps: applying openness, scientific
justification and transparent reporting’ plaats. Het symposium was
door het NCad georganiseerd in het Europees Parlement in Brussel.
Sprekers uit verschillende landen gingen in op de noodzaak om

Bij de totstandkoming van de adviezen maakt het NCad graag gebruik
van de kennis van buitenlandse experts. Zo is voor het advies ‘Transitie
naar dierproefvrij onderzoek’ een Engelstalige LinkedIn pagina
opgezet waar (zowel naar aanleiding van concrete vragen vanuit het
NCad als op eigen initiatief ) input gegeven kon worden op het advies.
Ook voor andere adviezen zoals ‘Alternatieven voor dodingsmethoden
proefdieren’ en ‘Herplaatsing van voormalige proefdieren’ is gebruik
gemaakt van buitenlandse experts en zijn Nationale Comités in
andere lidstaten betrokken.
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7. IvD’s
Elke fokker, leverancier en gebruiker van proefdieren is verplicht een
Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) te hebben. De IvD adviseert het
personeel van de fokker, leverancier en gebruiker en ziet toe op het
welzijn van dieren, begeleidt de aanvraag tot projectvergunning en de
uitvoering van het project na vergunningverlening. Bij elke organisatie
die dierproeven doet zijn één of meer personen verantwoordelijk
voor het welzijn en de verzorging van de dieren. Deze professional is,
samen met andere deskundigen, onderdeel van de IvD. Hiermee is het
toezicht op het welzijn van de proefdieren niet langer afhankelijk van
de kennis en positie van één functionaris binnen een organisatie.
In 2016 is het IvD Platform opgericht. Voor het NCad is het platform
een belangrijke partij om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het
NCad werkt daarbij nauw samen met de CCD voor wie het platform
ook een belangrijke partij is om kennis uit te wisselen. De IvD’s
kunnen het NCad om advies vragen. De adviezen die het NCad
uitbrengt op verzoek van anderen kunnen de IvD’s helpen om op de
werkvloer het welzijn van de proefdieren verder te verbeteren en de
toepassing van de 3V’s te stimuleren. Tegelijkertijd kunnen de IvD’s
belangrijke input geven voor de adviezen van het NCad omdat de IvD’s
weten wat er op de werkvloer speelt.

Begin 2016 heeft het NCad een bijeenkomst voor de IvD’s georganiseerd. In november 2016 is het bestuur voor het IvD Platform
geïnstalleerd tijdens een bijeenkomst van IvD’s. Het NCad heeft een
bijdrage aan het programma van die dag geleverd. Verder is in 2016
regelmatig contact geweest met de Biotechnische Vereniging waar het
platform deel van uit maakt en met de voorzitter van het IvD
Platform.
Het door het NCad in 2016 opgestelde overzicht van bestaande Codes
of Practice is aangeboden aan de Biotechnische Vereniging (BV) voor
publicatie op haar website. In nauw overleg met de BV heeft het NCad
een voorstel gedaan voor de manier waarop zowel actuele als deels
verouderde, maar toch informatieve CoP’s centraal beschikbaar
kunnen worden gemaakt aan het veld.
In 2017 wil het NCad de kennisuitwisseling en de samenwerking met
het IvD Platform verder uitbreiden en een start maken met het laten
actualiseren van verouderde Codes of Practice.
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8. Communicatie
Transparantie is het uitgangspunt bij alle activiteiten van het NCad.
De focus van de communicatie ligt op alle partijen die betrokken zijn
bij dierproeven en de 3V’s, van onderzoekers tot en met
dierenwelzijnsorganisaties.

Website en sociale media
De website www.NCadierproevenbeleid.nl speelt een centrale rol in de
communicatie. Omdat het NCad ook internationaal bouwt aan een
netwerk is er ook een Engelstalige website https://english.ncadierproevenbeleid.nl/. Daar zijn onder andere de vertaalde uitgebrachte adviezen
beschikbaar. Op de website verschijnt ook regelmatig een blog van de
voorzitter waarin hij zijn mening geeft over ontwikkelingen rond
dierproeven, de 3V’s en de adviezen van het NCad. In 2016 zijn acht
elektronische nieuwsbrieven verstuurd. Het NCad verspreidt zeer
regelmatig nieuws via Twitter @NCad_Nederland.

Congresbezoeken
Voor de zichtbaarheid van het NCad en het verder uitbouwen van
(inter)nationale netwerken bezoeken de leden van het NCad en van
het secretariaat regelmatig symposia en bijeenkomsten. Zo was het
NCad in 2016 met een stand en workshop over de herplaatsing van
proefdieren aanwezig op de Biotechnische Dagen. Ook waren leden
van het NCad en het secretariaat aanwezig bij de symposia van
FELASA, EUSAAT en de Europese Commissie (6 en 7 december 2016).
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Publicaties
Het advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’ heeft veel
publiciteit gekregen. Het bericht over de ambitie van de staatsecretaris
en het advies van het NCad is door alle landelijke dagbladen en veel
regionale dagbladen opgepakt. Ook is het NCad benaderd door
journalisten vanuit het buitenland van Tageszeitung (Duitsland),
CTV Newsmagazine W 5 (Canada) en Chemical Watch (Frankrijk).
Via tweets en retweets is in binnen- en buitenland veel aandacht
gegeven aan het advies.
Communicatie rond advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’
De vraag van de staatssecretaris om een afbouwschema dierproeven
heeft veel stof doen opwaaien. De reacties liepen uiteen van ‘absoluut
onmogelijk’ tot ‘per direct stoppen met alle dierproeven’. Bij de
totstandkoming van het advies heeft het NCad zoveel mogelijk input
verzameld van experts (uit binnen- en buitenland) en betrokkenen
bij dierproeven en de 3V’s. Het NCad heeft daarvoor werkateliers
georganiseerd, via social media mensen om input gevraagd, een
maatschappelijke consultatie georganiseerd en individuele gesprekken gevoerd met deskundigen die bij konden dragen aan het advies.
Het idee achter de werkateliers was om in korte tijd de mogelijkheden
en onmogelijkheden van het afbouwen van dierproeven in verschillende domeinen van onderzoek te inventariseren. Experts uit
verschillende vakgebieden waren uitgenodigd om op persoonlijke
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titel input te geven aan het NCad over dit advies. 28 Externe
deskundigen hebben deelgenomen aan de werkateliers. In het
eerste werkatelier lag de nadruk op de kansen die er liggen op het
gebied van wettelijk verplicht testen voor de toelating van stoffen en
geneesmiddelen. In het tweede werkatelier is breder gekeken naar
mogelijkheden in andere onderzoeksgebieden. Het NCad heeft de
opbrengsten van de werkateliers meegenomen in de uitwerking van
het advies.
Om ook buiten de kring van bekende experts te bekijken of mensen
ideeën hebben voor dit advies, is in augustus 2016 de LinkedIn-group
‘Towards a future of scientific progress without the use of experimental animals’ opgericht (voertaal Engels). Op de LinkedIn-groep is door
de voorzitter van het NCad Herman Koëter een oproep gedaan om
ideeën aan te leveren voor dit advies. De groep telde binnen korte tijd
250 leden. Ook via Twitter en de website werden mensen gevraagd om
mee te denken over het advies.

Op 15 december 2016 is het advies officieel aangeboden aan de
staatssecretaris Martijn van Dam in Nieuwspoort in Den Haag in
aanwezigheid van vertegenwoordigers vanuit de wetenschap,
dierenwelzijnsorganisaties en pers. Het NCad had voor de bijeenkomst een white board animatie laten maken. In het filmpje werd op
beeldende wijze de context van het vraagstuk van dierproeven en de
3V’s neergezet. In zijn presentatie ging de voorzitter van het NCad
Herman Koëter in op de aanbevelingen van het advies. In de middag
vond een bijeenkomst plaats waar belanghebbenden gevraagd werd
wat hun rol zou kunnen zijn bij het in praktijk brengen van de
aanbevelingen van het NCad.
In de pers (binnen- en buitenland) en op social media was veel
aandacht voor het advies.

Op 8 september 2016 vond de maatschappelijke consultatie plaats.
Zeventien verschillende organisaties lieten namens hun achterban
weten wat zij belangrijk vonden voor het advies. De discussie werd
tijdens de maatschappelijke consultatie gestructureerd rondom een
aantal stellingen. In het advies worden per onderwerp de door de
aanwezige organisaties geaccordeerde aanbeveling weergegeven.
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9. Financiën
Het NCad wordt ondersteund door een secretariaat. De personele
kosten zijn veruit de grootste post geweest in 2016.
2015

2016

Uren

FTE

Uren

FTE

3.829

2,7

4.906

3,2

Communicatie

905

0,63

811

0,5

Secretariële ondersteuning

718

0,50

553

0,4

Algemeen secretaris/teamleiding

431

0,30

182

0,1

6.359

4,13

6.452

4,2

Advisering (OBDA NCad)

Totaal

2015
FTE
Kosten werknemers
Overige kosten
Totaal realisatie

2016

De bestuursleden hebben totaal € 77.428,28 aan vergoedingen
ontvangen. De voorzitter ontving aan vaste vergoeding € 24.400,92
en de leden een bedrag rond € 10.000 (diverse leden minder wegens
aan- en aftreden). In totaal ontvingen zij daarnaast € 6.687,53 aan
declaraties voor reis-en overige kosten. De totale bestuurskosten zijn
daarmee € 84.115,81.
Leden comité

Vergoeding

Herman Koëter

€ 24.400,92

Henriëtte Bout

€ 10.263,36

Pieter Roelsema

€ 10.263,36

Jan-Bas Prins

€ 10.263,36

Coenraad Hendriksen

€ 10.263,36

4,2

Frank Dales

€ 662.868

Frauke Ohl

€ 95.815,16

€ 174.484

Wim de Leeuw

€ 633.219,14

€ 837.351

Reineke Hameleers

4,1
€ 537.403,98

Totaal
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€ 5.986,96
€ 855,28
€ 2.565,84
€ 2.565,84
€ 77.428,28
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10. Doorkijk naar 2017
In de twee jaar van haar bestaan heeft het NCad in totaal negen
adviezen uitgebracht, waarvan acht op verzoek van de staatssecretaris
van Economische Zaken en één op eigen initiatief. Twee advies
aanvragen zijn niet in 2016 afgerond, dat gebeurt in 2017.
Op 15 december heeft de staatssecretaris van Economische Zaken
Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer zijn reactie
gegeven op het NCad advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’.
Hij stelt dat het een ambitieus advies is dat met brede input van het
veld tot stand is gekomen. Om de doelen te halen is een gecoördineerde inzet van vele stakeholders op meerdere niveaus nodig. De
staatssecretaris: “Een transitieproces dat van iedereen veel vraagt en
alleen gerealiseerd kan worden als iedereen, op gecoördineerde wijze,
dezelfde kant op gaat. Het NCad stelt dat de overheid de regie over dit
proces op zich zou moeten nemen. Daartoe ben ik graag bereid
binnen de mogelijkheden die ik heb. Ik wil dit veranderingsproces
samen met alle andere stakeholders op mij nemen. Dit is uiteraard
ook afhankelijk van internationale ontwikkelingen.”
Eén van de aanbevelingen van het NCad heeft betrekking op het
verschil in mogelijkheden per domein in het fundamenteel en
toegepast wetenschappelijk onderzoek voor de 3V’s. De staatssecretaris
volgt het advies van het NCad op en vraagt het comité om in 2017 in
dialoog met het maatschappelijk en wetenschappelijk veld, te

faciliteren dat in drie domeinen (fundamenteel en toegepast
wetenschappelijk en educatie) streefbeelden voor de komende tien
jaar worden ontwikkeld. Deze streefbeelden moeten heldere
transitiedoelen bevatten die aansluiten bij de kernvragen van de
diverse onderzoeks(sub)domeinen. Het NCad pakt deze opgave op
onder regie van EZ en in samenwerking met ZonMW en RIVM.
Het NCad wil in 2017 een verdere slag maken in de kennisdeling en
-verspreiding op nationaal en Europees niveau. Het NCad wil op
internationaal niveau in de voorhoede opereren en nieuwe initiatieven
die het 3V-beleid ondersteunen nemen of steunen.
Ook in 2017 maakt het NCad weer graag gebruik van expertise uit
binnen- en buitenland, in werkgroepen en bij de maatschappelijke
consultaties. Deze experts wil het NCad niet alleen zoeken in de
bekende kring. Daarom heeft het comité een ‘NCad Register van
experts’. Het NCad gebruikt dit register voor het vormen van werkgroepen en inplannen van consultaties. De bijdrage van experts heeft
verschillende vormen: individueel of in werkgroepen, van eenmalige
consultatie tot samenwerken in een werkgroep voor bepaalde tijd
(meestal enkele maanden) en van het mondeling delen van kennis en
ervaring tot het actief mee schrijven aan Codes of Practice of andere
documenten.
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De samenwerking met de IvD’s neemt daarbij een bijzondere plaats
in. De IvD’s kunnen het NCad input geven voor adviezen en andere
activiteiten en tegelijkertijd kunnen zij de adviezen van het NCad
in praktijk brengen. Kennisdelen staat daarbij centraal. In samen
werking met het IvD Platform krijgt die samenwerking in 2017 nog
beter vorm.
In 2017 schenkt het NCad aandacht hoe zij kan bijdragen aan het in
de praktijk brengen van de adviezen door ze breed uit te dragen en
toe te lichten.
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Het NCad is ingesteld voor de bescherming van dieren die
worden gebruikt voor wetenschappelijk doeleinden en onderwijs.
Het NCad brengt zichtbare veranderingen tot stand gericht op het
Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V’s) van dierproeven en
de ethische toetsing daarvan om daarmee het proefdiergebruik
te minimaliseren, zowel nationaal en internationaal.

