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Opening en vaststelling agenda.  

Alle leden, de algemeen secretaris en twee medewerkers van het secretariaat van 

het NCad zijn aanwezig.  

 

De Voorzitter heet de leden welkom waarna de agenda wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen  

De voorzitter geeft een korte terugblik op de vergadering van het RODA 

op 5 maart, waar de voorzitter afscheid nam. 

Tijdens deze vergadering heeft de voorzitter van het NCad aangegeven wat de 

intenties vanuit het NCad zijn inzake de consultering van de leden van het RODA. 

Aangezien zij een waardevolle weerspiegeling van het 

maatschappelijk veld zijn, zal het NCad de leden van het RODA als 

vertegenwoordiger van hun achterban raadplegen indien een advies 

maatschappelijke input verlangt. Naast deze inbreng kan het NCad ook andere 

maatschappelijke groeperingen raadplegen. Indien maatschappelijke belangen 

groeperingen worden  geconsulteerd, zal een weergave van de diverse geopperde 

suggesties als 

bijlage aan het advies van het NCad worden toegevoegd. Om verwarring te 

voorkomen geven de RODA leden aan om niet langer te refereren  aan “RODA 

leden” maar aan bijvoorbeeld  “maatschappelijke Klankbordgroep”. Er wordt nog 

nagedacht over een betere naam voor dit overleg. 

Afhankelijk van het onderwerp waarover de leden van het voormalige RODA 

worden geconsulteerd zal ofwel de NCad Voorzitter of het trekkende NCad lid de 

vergadering voorzitten. 

 

Verslag vorige bijeenkomst  

Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt op een aantal punten aangepast 

waarna het kan worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het verslag zal de betreffende passage uit het 

bestuursreglement inzake de eisen die aan het verslag worden gesteld met de 

stukken voor de volgende vergadering worden meegezonden. Tevens wordt een 

overzicht beschikbaar gesteld in een voor leden toegankelijke ICT omgeving 

waarin alle documenten die tijdens een vergadering zijn vastgesteld door de NCad 

leden te raadplegen zijn.  

 

Bespreking taken die vanuit NKCA naar RIVM zijn overgeheveld 

De werkzaamheden van het voormalige NKCA zijn verdeeld en ondergebracht bij 

het NCad, de Universiteit Utrecht (UU) en het RIVM. De UU blijft het onderwijs en 
nascholing op het vlak van 3V-alternatieven voor dierproeven verzorgen. Ook geeft 
de UU advies hierover.  
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Het RIVM speelt een coördinerende rol bij de bevordering van de acceptatie en 
implementatie van 3V-methoden binnen (inter)nationale wet- en regelgeving op 
het gebied van de risicobeoordeling van chemische stoffen en de veiligheid en 
kwaliteitsbewaking van geneesmiddelen, waaronder vaccins. Dit sluit aan bij het 
toegepast onderzoek van het RIVM naar de ontwikkeling van 3V-methoden die 
toepasbaar zijn binnen diverse wettelijke kaders.  

Het NCad wil naast het RIVM ook met andere kennisinstituten zoals ZonMw en 

TNO  goed contact onderhouden.  

Besloten wordt om in ieder geval jaarlijks een ontmoeting met het kennisveld te 
organiseren, waarbij  NCad leden aanwezig zullen zijn. Dit zou het “3V 
Kennisberaad” genoemd kunnen worden. Met het  RIVM zal voorafgaand  een 
kennismakingsgesprek met de voorzitter en een van de leden georganiseerd 
worden. Verdere contacten met deze organisaties zullen lopen via het 
ondersteunend bureau van het NCad.  
 
Bespreking voorstel structurele kennisdeling tussen NCad en IvD’s. 

Vanuit de Beroepsgroep Proefdierdeskundigen zijn er plannen om de IvD’s te gaan 

organiseren . De NCad zal geen sturende rol hierin hebben.  

Het NCad acht het van belang om kennis te maken en explorerende gesprekken te 

voeren met verschillende IvD’s. Tevens wil het NCad met IvD’s overwegen hoe 

kennisdeling snel en adequaat zou kunnen plaatsvinden. 

Om een beeld te krijgen hoe de IvD’s momenteel georganiseerd en samengesteld 

zijn zal een lid van het NCad een aantal grote zowel als kleine IvD’s (minimaal 5) 

contacteren. Resultaten van deze consultaties  zullen  in de volgende vergadering 

worden besproken zodat het NCad voor de zomer een beeld heeft van de 

veelzijdigheid van de wijzen waarop de IvD’s georganiseerd zijn. Het NCad wil op 

Europees niveau duidelijk kunnen communiceren hoe de IvD’s binnen Nederland 

zijn ingericht en hoe hun  inbreng optimaal kan bijdragen aan beleidsadviezen van 

het NCad. 

 

Adviesaanvragen van de Staatssecretaris van Economische Zaken 

Met betrekking tot  de onderwerpen waarover een adviesaanvraag van de 

Staatssecretaris wordt verwacht, wordt van gedachten gewisseld hoe dit 

voortraject vanuit het NCad kan worden ingevuld. In afwachting van de formele 

verzoeken met eenduidige vraagstelling die eerder al werden aangemeld zal het 

NCad  als volgt van start gaan.  

 

Dataopslag: 

Hierbij zullen zowel  kwantitatieve als  kwalitatieve data  worden betrokken. 

Daarnaast zal het NCad naast nationaal ook internationaal inventariseren wat er 

beschikbaar is en hoe deze data breder en in onderlinge samenhang toegankelijk 

kunnen worden gemaakt . 

 

Dieren in voorraad gedood: 

De NCad zal richtsnoeren en kwaliteitseisen gaan opstellen waarbij consultatie van 

experts en maatschappelijke organisatie zowel op nationaal als op internationaal 

niveau plaats zal vinden. 
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Adoptieregeling: 

Het NCad zal verkennen wat er internationaal  op dat gebied reeds bestaat. 

Tevens wordt bekeken welke kennis beschikbaar is met betrekking tot het 

plaatsen van asieldieren en in beslag genomen dieren. Gedacht wordt aan een 

kader dat van toepassing kan zijn op adoptie van dieren uit het laboratorium in 

algemene zin met bijlagen die verder zijn toegespitst op specifieke diersoorten. 

 

Pijnbestrijding: 

De verbeteropties liggen op de gebieden: kennisontwikkeling, kennisdeling en 

kennisborging. Daarbij spelen de opleidingstrajecten een belangrijke rol. Om 

aanbevelingen op te stellen zal het creëren van een werkgroep bestaande uit 

deskundigen op het gebied van pijnherkenning en pijnbestrijding van belang  zijn. 

De taak voor deze werkgroep zal het formuleren van een Code of Practise zijn 

waarbij ook aandacht gegeven wordt aan kennisontwikkeling, kennisdeling, en 

kenniswaarborging. 

 

Synthesis of evidence/Systematic review 

Om een zo breed mogelijk beeld te hebben over de mogelijkheden inzake de 

toepassing van de ‘synthesis of evidence’ benadering alsmede de specifieke 

toepasbaarheid van ‘systematic reviews’ zullen nadere gesprekken worden 

gevoerd waaronder ook met personen die de cursus over systematic review 

gevolgd hebben. Daarnaast zal worden gesproken met experts uit de toxicologie, 

virologie en de microbiologie . Om het onderwerp breder te benaderen zal ook 

gesproken worden met experts uit het veterinaire veld. 

 

Rol NCad inzake onderwijs 

Het NCad acht onderwijs en training van belang met betrekking tot het tot stand 

komen van verbeteringen op het gebied van de invulling van het 3V beleid. De 

reeds bestaand informele werkgroep Educatie en Training wordt nu vanuit het 

beleid om advies gevraagd inzake de invulling van artikel 23 van richtlijn 

2010/63/EU. Het NCad zal vooralsnog in 2015 hierin geen actieve rol gaan spelen, 

tenzij op formeel verzoek om advies wordt gevraagd. 

 

Bespreking spreadsheet overzicht organisaties 

Vanuit het NCad is behoefte aan een overzicht met betrekking tot 

maatschappelijke organisaties die zich op enigerlei wijze bezig houden met 

dierproeven en/of alternatieven. Daarbij is het wenselijk om de doelstelling, de 

samenstelling, de output en de contactpersoon weer te geven. Het secretariaat zal 

zorgdragen voor een dergelijk overzicht. In eerste instantie zal deze inventarisatie 

zich richten op Nederlandse organisaties. 

 

Brusselse bijeenkomsten  

De Europese Commissie is voornemens in november/december een bijeenkomst 

te organiseren voor de NC’s. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zou het NCad een 

workshop willen organiseren voor geïnteresseerde lidstaten met als doel 

samenwerking en harmonisatie onder andere op het gebied van beste praktijken. 

Deze intentie wordt door het Nederlandse Contact point voorgelegd aan de 

Europese Commissie tijdens de bijeenkomst van de Nationale Contactpoints die 

plaatsvindt op 10 en 11 maart. Aan de hand van de reacties van de lidstaten 

zullen vervolgstappen worden ondernomen voor een verdere invulling van de 

workshop. 
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Website 

De voorzitter van het NCad heeft een eerste blog op de website geplaatst  en zal 

het eerste jaar de blogs blijven schrijven. Tevens wordt de website aangevuld met 

een korte historie van het  tot stand komen van het NCad. 

 

W.v.t.t.k. 

-Eén van de NCad leden is bij een voorlichtingsbijeenkomst van de CCD geweest. 

De vragen die daar worden gesteld worden door het secretariaat van de CCD 

geïnventariseerd. 

-De vergaderingen voor de tweede helft van dit jaar worden vastgesteld. Het 

NCad zal maandelijks op vrijdag bijeenkomen. Alleen in augustus zal er een 

zomerstop zijn. 


