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Opening en vaststelling agenda.  

De Voorzitter heet de leden van het Comité welkom  

 

Twee onderwerpen worden toegevoegd aan de agenda, waarna wordt overgegaan 

tot vaststelling van de agenda: 

- Taken die vanuit het NKCA overgeheveld worden naar het RIVM. 

- De voortgang van de website en de input daarvoor vanuit de leden van 

het NCad. 

- Rol NCad en onderwijs 

  

Mededelingen  

Er wordt een terugblik gegeven van de bijeenkomst met de Staatssecretaris van 

Economische Zaken waar het ‘Protocol werkafspraken Nationaal Comité en de 

Minister van Economische Zaken’ werd ondertekend. Tevens wordt aangegeven 

dat de aansluitende kennismaking met het volledige ondersteunend bureau als 

zeer prettig werd ervaren. 

 

Begin maart vindt er een bijeenkomst plaats met de voorzitter van het NCad en 

de leden van het RODA. De leden van het RODA zitten daarin als 

vertegenwoordiger van hun achterban en niet op persoonlijke titel. 

 

Verslag vorige bijeenkomst  

Het verslag wordt aangepast op twee taalfouten en vervolgens goedgekeurd, 

waarna het op de website zal worden geplaatst. 

 

Naar aanleiding van het verslag: 

Wellicht in november zal door de Europese Commissie een bijeenkomst voor alle 

NC’s worden georganiseerd. Daarbij zal vooral de toekomstige samenwerking 

worden besproken. 

Het NCad wil  rond  het Nederlandse voorzitterschap een meer inhoudelijke 

bijeenkomst organiseren. Na de zomer wil het NCad daarom een verkennende 

workshop organiseren met belangstellende lidstaten. Gedacht wordt aan een 

informele workshop waar een aantal onderwerpen nader zal worden besproken. 

De resultaten van deze workshop zullen worden gerapporteerd tijdens de door de 

Europese Commissie belegde eerste bijeenkomst van alle NC’s in November en 

kan vervolgens als input dienen voor de latere bijeenkomst. Het secretariaat zal 

bij de verschillende lidstaten polsen of daarvoor interesse bestaat. 

 

Bespreking tekst doel NCad 

Het voorliggend stuk zal worden aangevuld met een passage betreffende 

innovatieve en internationale aspecten. Tevens worden in het document twee 

tekstuele punten aangepast.  
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Na aanpassing en goedkeuring door de leden van het NCad zal het document op 

de website worden geplaatst. 

Ook de daaraan gerelateerde passages op de website zullen dan worden 

aangepast in lijn met het voorliggend document. 

Het Twitter-account van het NCad zal worden gebruikt ter attendering op 

nieuwsfeiten. Eventuele reacties worden afgestemd met de voorzitter alvorens te 

worden geplaatst. 

 

Werkwijze NCad m.b.t. het opstellen van adviezen 

Elk advies wordt voorafgegaan door een plan van aanpak waarin de volgende 

punten worden opgenomen: werktitel, vraagstelling, ontvangstdatum van de 

adviesaanvraag, datum van in behandeling nemen van de adviesaanvraag, aard 

advies, eventuele streefdatum van afronding van het advies, communicatie, en 

een tijdlijn met mijlpalen.  

Het NCad bekijkt samen met het secretariaat welke partijen 

(deskundigen/belanghebbenden/experts/groeperingen)  er worden betrokken bij 

betreffende adviezen.  

Het NCad neemt alle ongevraagde suggesties over een op te stellen advies in 

beschouwing en bepaalt zelf de relevantie daarvan. Het is daarbij van cruciaal 

belang dat het NCad advies onafhankelijk is. 

Deze werkwijze zal op de website worden vermeld. 

 

Adviesaanvragen van de Staatssecretaris van Economische Zaken 

De concept vraag wordt besproken om te bezien of de vraagstelling duidelijk 

genoeg is  en door zowel de vraagsteller als het NCad op dezelfde wijze wordt 

begrepen.  

De volgende onderwerpen worden in de adviesaanvraag benoemd: 

 Data opslag 

 Dieren in voorraad gedood 

 Adoptie voormalige proefdieren 

 Pijnbestrijding bij proefdieren  

 Proeven met honden en katten. 

 

Bij dataopslag is het van belang goede indicatoren te ontwikkelen. Het NCad zou 

graag in een twee trappen benadering aan dit onderwerp werken, waarbij 

allereerst wordt onderzocht hoe beschikbare data beter benut kunnen worden en 

vervolgens wordt bezien of er betere indicatoren mogelijk zijn. 

 

Inzake dieren in voorraad gedood wenst het NCad naast GMO ook eventuele 

andere nieuwe technologieën te betrekken. 

 

Met betrekking tot het onderwerp pijnbestrijding stelt het NCad een focus voor op 

het vaststellen van procedures en werkwijzen om het veld richting te geven op het 

gebied van pijnstilling en pijnherkenning.  

Per onderwerp zal een plan van aanpak worden opgesteld.  

 

Stand van zaken met betrekking tot synthesis of evidence 

Er zijn gesprekken gevoerd met een expert over deze manier van data exploratie.  

Systematic review is bekend uit de humane geneeskunde en is toepasbaar op een 

deel van de studies die met dierproeven worden uitgevoerd. Hoe groot het 
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percentage is waar deze wijze van dataverzameling toepasbaar is, is nog niet 

duidelijk. 

In dit opzicht zijn twee soorten studies te onderscheiden te weten interventie 

studies en exploratieve studies.  

Er zal op dit onderwerp nog een aantal gesprekken worden gevoerd om een goed 

beeld te krijgen over de wijze van inzetbaarheid van synthesis of evidence dan wel 

systematic review voor dierproeven, de toegevoegde waarde en de bijdrage met 

betrekking tot de 3 V’s. 

Een vraag ligt voor of er eisen inzake blinderen en randomiseren worden gesteld 

aan dierproeven die in de preklinische fase worden uitgevoerd ter voorbereiding 

van de klinische fase uitmondend in een registratiedossier voor een geneesmiddel. 

Dit wordt door het secretariaat nader uitgezocht. 

 

Rol NCad inzake onderwijs  

Dit onderwerp zal in verband met tijdgebrek in de vergadering van maart aan de 

orde komen 

 

Spreadsheet overzicht organisaties 

Ook dit document zal uitvoeriger in de volgende vergadering worden besproken. 

 

Vertalingen en kostenaspect 

Het NCad is van mening dat het van belang is om de website zoveel mogelijk 

tweetalig, dus ook in het Engels toegankelijk te maken. Derhalve zullen de 

website, de adviesrapporten en de vergaderstukken indien van toepassing worden 

vertaald in het Engels . Daarvoor schakelt het NCad het vertaalbureau van het 

ministerie van Economische Zaken in. 

 

 

W.v.t.t.k. 

 Volgende bijeenkomst zal nader worden ingegaan op de taken die vanuit 

het NKCA naar het RIVM zijn overgeheveld. 

 Op relevante stukken zoals brieven die vanuit het ministerie van 

Economische Zaken aan de Tweede Kamer worden gestuurd, zal het 

secretariaat het NCad attenderen.  

 Het NCad heeft er behoefte aan om richting de maatschappij goed te 

communiceren welke stappen er reeds zijn gezet en welke stappen het 

NCad gaat zetten met betrekking tot het 3V beleid. Tevens wil het NCad in 

kaart brengen waar ze zelf mogelijkheden tot verdere invulling van het 3V 

beleid ziet. In eerste instantie richt het NCad zich echter op de 

adviesvragen die door de Staatssecretaris van Economische Zaken aan het 

NCad zijn gesteld.  

 In een volgend overleg zal een voorstel worden besproken om structurele 

kennisdeling tussen het NCad en de IvD’s tot stand te brengen.  

 

 


