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Zeventiende bijeenkomst Nationaal Comité advies dierproevenbeleid d.d.17-062016

Opening en vaststelling agenda
Vijf leden waren aanwezig, twee leden waren verhinderd. De algemeen secretaris
en twee medewerkers van het secretariaat van het NCad waren aanwezig.
Mededelingen
Bijeenkomst n.a.v. rapport van de Denktank
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van leden van de Denktank en het NCad
in Leiden ter bespreking van follow-up van het rapport van de Denktank. De
algemeen secretaris van het NCad en een van de NCad leden waren bij deze
bijeenkomst aanwezig. De algemeen secretaris doet verslag van deze
bijeenkomst, die met name gericht was op de af te dekken risico’s als er in het
regulatoir onderzoek geen dierproeven meer zouden worden gedaan. Er zijn geen
concrete stappen gezet. Een volgende bijeenkomst zal in september worden
georganiseerd.
Terugblik op het afscheidssymposium van Coenraad Hendriksen
Het was een zeer genoeglijke dag en avond, met een waardevolle inhoudelijke
component en veel gelijkgestemden. De voorzitter van het NCad heeft een
inleiding gehouden.

Symposium ter gelegenheid van de instelling van de Leerstoel
“Stoffen en Prenatale Gezondheidsbescherming”
Een NCad lid en de algemeen secretaris zijn bij dit symposium aanwezig geweest
en geven een korte impressie. De rode draad was daarbij de participatieve risico
analyse. Jammer dat de 3Vs in de reproductietoxicologie weinig aan de orde
kwamen.
Reactie van de staatssecretaris op de afgeronde adviezen
In de beleidsreactie van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer worden de
adviezen omarmd en aangegeven dat de staatssecretaris deze als basis zal
hanteren voor verdere uitwerking. Het NCad constateert dat de beleidsreactie kort
is en niet alle concrete acties benoemt. Het NCad is zich echter ook bewust dat de
voortgang van de voorstellen uit de adviezen worden opgenomen in de
Voortgangsrapportage die de Staatssecretaris jaarlijks naar het parlement stuurt.
Wel hoopt het NCad dat EZ het veld met name bij het advies pijnbestrijding
voldoende stimuleert en ondersteund. Een extra steuntje in de rug zou
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bijvoorbeeld bij de kennisdeling over pijnbestrijding zeer behulpzaam zijn. Dit
ontbreekt nu in de beleidsreactie.

Datum
juni 2016

Verslag vorige bijeenkomst
Het verslag wordt op enkele punten aangepast en daarna goedgekeurd.
Bespreking concept advies Dodingsmethoden
Het voorliggend concept is aangepast aan de hand van de in de vorige
vergadering gemaakte opmerkingen en de daarop volgende schriftelijke ronde. Er
worden nog enkele aanpassingen gemaakt tijdens de vergadering. Aangezien niet
alle leden aanwezig zijn zal er nog een schriftelijke ronde volgen waarna het
definitieve advies door de voorzitter zal worden vastgesteld.

Bespreking concept advies Proeven met honden en katten
Vooral de onderdelen ‘Advies’ en ‘Communicatie’ worden uitvoerig doorgenomen.
Op grond van de gevoerde discussie zal het advies worden aangepast waarna het
zal worden rondgestuurd naar alle NCad leden om er voor de laatste wijzigingen
op te reageren. Daarna kan het definitieve advies door de voorzitter worden
vastgesteld.
Bespreking stand van zaken en advies Afbouwschema dierproeven
Het NCad lid dat als trekker voor dit advies fungeert, geeft een korte terugblik op
het eerste werkatelier dat heeft plaatsgevonden. In een gezelschap van 18
personen werd op een interactieve wijze gesproken over het gebruik van
innovatieve methoden binnen het regulatoire veld. Als handvat werd het MLP
model (Multi Level Perspective): Landschap, Regime, Niche1 gehanteerd. Dit
model beschrijft de wijze waarop verschillende actoren met elkaar samenhangen
als het gaat om het teweeg brengen van transities. Het is breed bekend binnen
het transitiemanagement en zal wellicht ook worden gebruikt om het
adviesrapport te structureren.
Uit werkatelier 1 kwam naar voren dat er veel gebeurt in de niches, maar dat
initiatieven in de huidige praktijk vastlopen op ingeslepen gewoonten en
wetgeving.
De oogst uit werkatelier 1 werd kort samengevat als:
- er is meer draagvlak als we spreken over ‘innovatie en kansrijke gebieden’ en
niet over ‘afbouw van dierproeven’
- er liggen kansen voor proefdiervrije innovatie in het veiligheidsonderzoek van
chemische stoffen en geneesmiddelen.
- er liggen onbenutte 3V-ontwikkelingen op de plank en het is de moeite waard
om te bekijken hoe die verder gebracht zouden kunnen worden. Dit vereist een

1

Landschap – hoog niveau, ontwikkelingen die plaatsvinden buiten je invloedssfeer, maar die wel invloed hebben

op de door jou gewenste ontwikkeling (bijv. Europees beleid, of grote media-aandacht voor een gebleken
wantoestand inzake dierproeven). Vanuit landschap kan druk uitgeoefend worden op het bestaande regime.
Regime – het geheel aan geschreven en ongeschreven regels, financiële structuren, instituties, relaties
daartussen, etc.
Niche – kleine ontwikkelingen, innovaties die bottom-up druk kunnen uitoefenen op het regime.
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verschil in aanpak voor geneesmiddelen versus chemicaliën, voedsel ingrediënten
en bestrijdingsmiddelen.
- het is belangrijk om ‘de poppetjes op de goede plek’ te kennen en mee te
krijgen in deze beweging.
- Er zal een stevige regie nodig zijn om (inter)nationaal vooruitgang te kunnen
boeken. Dit zal gecoördineerde inzet van veel partijen vereisen, inclusief de
overheid bij monde van de staatssecretaris, die hierin een trekkersrol zou moeten
nemen.
Er worden verschillende ideeën geopperd door de NCad leden om innovatieve
methoden een podium te geven.
In het tweede werkatelier dat gepland staat op 7 juli zal de focus liggen op het
fundamenteel onderzoek (53% van het proefdiergebruik).
De bedoeling is om in de ochtend een aantal korte inleidingen te laten verzorgen
waarbij een andere kijk op risico’s en een andere benadering van ziekte en
gezondheid onderwerpen van de discussie zullen zijn. Daarna zal in de middag
een verdieping plaatsvinden op basis van een viertal wetenschapsdomeinen.
Gedacht wordt aan hart en vaatziekten, neurologie en hersenonderzoek,
infectieziekten en kankeronderzoek.
Naast de twee trekkers zullen zeker twee andere leden van het NCad bij
werkatelier 2 aanwezig zijn.
Een maatschappelijke consultatie over deze adviesvraag zal wellicht op 8
september worden gehouden. Voor deze consultatie zal een inleidend document
met de deelnemers worden gedeeld. Dit wordt opgesteld op grond van een
voorafgaande schriftelijke ronde waarbij organisaties gevraagd zullen worden hun
ideeën op papier te zetten.
Tevens wordt bekeken om na de zomer een LinkedIn discussiegroep te starten,
die voor een bepaalde tijdsduur zal openstaan voor ideeën waarvan gehoopt wordt
dat er werkelijk innovatieve, realistische ideeën bij zullen zijn.

Datum
juni 2016

Internationaal: voortgang organisatie EU workshops
Synthesis of Evidence (SoE)
Op 6 juni heeft een eerste overleg met Nederlandse experts plaatsgevonden
omtrent het opstellen van een CoP over SoE. Het was een goede bijeenkomst
waarbij iedereen aangaf dat het zinvol is om naar een Europees gedragen CoP toe
te werken. Er zal bij dit proces zeker ook contact gezocht worden met de
Europese Commissie. Tijdens de bijeenkomst werd uit een aantal opties de
voorkeur uitgesproken om een SoE met randvoorwaarden op te stellen.
In het najaar zal er een voorbereidende internationale werkgroep bijeenkomen om
het concept van een CoP verder uit te werken. Vervolgens zal er op 8 december
een brede internationale (Europese) bijeenkomst volgen die bij voorkeur zal
plaatsvinden in het Europees Parlement. De invulling van het programma van
deze bijeenkomst wordt dit najaar voorbereid.
Vervolg met Europese expert groep Pijn
De deelnemers waren zeer positief over de aanzet voor een CoP die het NCad
heeft opgesteld. Dit document is een goede uitgangsbasis voor het opstellen van
een Europees gedragen richtsnoer. Er bleek geen draagvlak te zijn om naast de
bestaande gremia een internationaal netwerk op te zetten om informatie over
pijnbestrijding met elkaar te delen. De vraag lag voor hoe een vervolgstap kan
worden gezet met dit onderwerp. Er zal een notitie richting National Contact Point
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meeting worden gestuurd die plaatsvindt in oktober, waarbij betrokkenheid van
zowel de Europese Commissie als de lidstaten wordt gevraagd om een Europese
CoP voor pijn op te stellen.

Datum
juni 2016

Actielijst
De actielijst wordt aan het einde van de vergadering besproken waarbij wordt
geconstateerd dat al veel actiepunten gedurende de vergadering aan de orde zijn
gekomen en afgerond.
W.v.t.t.k.
Er zijn hier geen onderwerpen besproken.
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