Auteur:
Leane van Weereld

VERSLAG
Zevenenvijftigste bijeenkomst Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
d.d. 29-05-2020

Opening en vaststelling agenda
De vergadering vindt plaats via teleconferentie. Alle NCad-leden nemen deel.
Tevens nemen de algemeen secretaris, vier medewerkers van het NCad en de
communicatieadviseur deel.

Mededelingen
Mogelijk of schijnbaar conflicterende activiteiten en activiteiten van belang voor
het NCad
Henk geeft aan in het verleden vanuit ZonMw op afstand betrokken te zijn
geweest bij het advies omtrent de teenknip. Het advies staat voor deze
vergadering ter vaststelling.
Monique zal bij TPI TV als gastredacteur optreden.
Tevens geeft zij aan dat op 18 en 19 juni vanuit TPI Utrecht een helphaton wordt
georganiseerd.
Advies Teenknip.
Het advies wordt vastgesteld. Net zoals bij andere adviezen zal daarvoor een
communicatietraject worden voorbereid.

Foetaal kalverserum
De animatie is op de website geplaatst en wordt door de NCad-leden als
buitengewoon illustratief bevonden. Er zal nog een letter to the editor naar een
toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift worden gestuurd en zal de animatie
breder verspreid worden.
Terugkoppeling TPI
Het NCad is momenteel agenda-lid bij zowel de kerngroep als het transitieteam
van TPI. Het NCad bepaalt, passend bij de rol van agenda-lid, per onderwerp of en
in welke mate zij participeert en bijdraagt aan activiteiten van TPI. Daarnaast is er
regelmatig contact tussen de algemeen secretaris en de projectmanager van TPI.
De stukken van de laatste kerngroep vergadering zullen aan de NCad-leden
worden toegestuurd.
Op de Heidag zal nog gereflecteerd worden over de relatie met TPI.
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Brief PETA
PETA heeft NIN en CCD een vergelijkbare brief gestuurd zoals ook het NCad heeft
ontvangen. De beantwoording is in afstemming met de voorzitter door het
ondersteunend bureau vormgegeven.

Datum
Mei 2020

Ten algemene wordt reguliere correspondentie door het ondersteunend bureau
beantwoord, afgestemd met de voorzitter. Indien er zwaardere kwesties aan de
orde zijn, verloopt dat via het NCad.
Een medewerker van het ondersteunend bureau deelt mede dat er in het kader
van een opleiding m.b.t. gedrag en bestuur, een onderzoek zal worden gestart
waarbij factoren in kaart worden gebracht voor hoe gedrag transitie richting
proefdiervrij onderzoek kan beïnvloeden en bevorderen. Vanuit de overheid is er
steeds meer besef dat gedrag een belangrijke factor is bij de uitvoering van
beleid. Het onderzoek is nog in een verkennende fase. Indien het
onderzoeksvoorstel concreter is, zal het aan het NCad worden voorgelegd.

Benoemen plaatsvervangend voorzitter
Wim de Leeuw wordt benoemd als plaatsvervangend-voorzitter. Hij zal in die rol
tevens de internationale vertegenwoordiging op zich nemen.

Voorstellen ter voorbereiding van de Heidag
De Heidag zal in juni plaatsvinden. Een globaal programma is aan de NCad-leden
toegestuurd. In de ochtend zal de koers van het NCad worden besproken en in de
middag zal de concrete invulling van aandachtsgebieden en de werkwijze worden
besproken.

Behoefte aan het inrichten van een 3R-centrum
Een medewerker van het ondersteunend bureau geeft een korte toelichting op het
voorliggende agendapunt. De vraag ligt voor hoe het NCad haar taakopvatting ziet
in het kader van een 3R centrum. Het NCad geeft aan dat in kaart dient te worden
gebracht wat er al in Nederland bestaat. Ook zal bekeken worden wat er in andere
lidstaten is opgezet en op welke wijze een 3R-centrum daar is ingebed. Daarover
zal ook bij de EC om informatie worden gevraagd. Onderwerpen die van belang
zijn om aan de orde te stellen zijn: de taken van een 3R-centrum, de
onafhankelijke positie en welke vorm werkbaar zou zijn.

Stavaza bevindingen advies CoP
Een medewerker van het ondersteunend bureau geeft een korte toelichting op het
document dat de NCad-leden hebben toegestuurd gekregen. Uit de interviews die
tot nu toe zijn gehouden wordt een positief beeld geschetst over de behoefte aan
CoP’s. De status van de verschillende CoP’s is echter onduidelijk. Verouderde
CoP’s zouden geactualiseerd moeten worden en recent opgestelde CoP’s missen
soms de breedte.
Vanuit het NCad wordt aangeraden om ook andere sectoren te raadplegen.
Tevens is het van belang de verschillende rollen m.b.t. het instrument CoP nader
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te bekijken. In de komende NCad vergadering zal een volgende versie inhoudelijk
worden bediscussieerd.

Datum
Mei 2020

Advies EURL ECVAM rapport: ‘EURL ECVAM
Recommendation on non-animal-derived antibodies’
Recent heeft het EURL ECVAM Scientific Committee (ESAC) een advies uitgebracht
over het gebruik van niet-dierlijke alternatieven voor de productie van zowel
mono- als polyklonale antilichamen.
Susanna Louhimies van de EC wijst in haar mail m.b.t. dit rapport op de eventuele
rol van NC’s inzake follow-up activiteiten.
Een NCad-lid merkt op dat bij de productie van polyklonale-antilichamen de
meeste proefdieren worden gebruikt. De vraag is of het voorliggend rapport de
klemtoon bij mono- of polyklonale antilichamen legt. Om te besluiten op welke
wijze over het rapport wordt gecommuniceerd, zullen een aantal leden het eerst
nader bestuderen. Vervolgens zal middels een schriftelijke ronde het
vervolgproces worden afgestemd.

Actielijst
De NCad-leden wordt gevraagd de actie lijst te actualiseren en bij vragen het
ondersteunend bureau te contacteren.
n.a.v.
Het jaarverslag zal in conceptvorm naar de NCad-leden worden gemaild met
verzoek een quote toe te voegen.
Het wereldcongres over alternatieven voor dierproeven dat in augustus in
Maastricht zou worden gehouden, is een jaar uitgesteld. Op de datum waarop het
oorspronkelijk zou plaatsvinden zal een webinar worden georganiseerd over
Covid19. Het ondersteunend bureau zal hier tijdig nadere informatie over
inwinnen.
Een aantal onderdelen in de actielijst wordt geactualiseerd. Deze betreffen: de
communicatiestrategie, verantwoordelijkheid m.b.t. internationale contacten en de
stavaza m.b.t. het streefbeeld Immunologie.

Verslag vorige vergadering
Na een tweetal aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd.

Rondvraag
Door het ondersteunend bureau is een LinkedIn profiel aangemaakt voor het
NCad. In de op te stellen communicatie strategie zal worden opgenomen op welke
wijze dit communicatiekanaal zal worden ingezet.
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