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en -paarden met computersimulatie (Haptic Cow en Haptic Horse) om inwendig
onderzoek bij deze dieren te oefenen. Om het gebruik van proefdieren zoveel
mogelijk te beperken, worden bij de beide instellingen in alle fases van het
onderzoek de 3 V’s toegepast: Vermindering (van het aantal proefdieren),
Verﬁjning (zodat er minder ongerief is) en Vervanging (van de dierproef door een
proef zonder dieren of met dieren die er minder last van hebben). Het stimuleren
van deze methoden vindt onder andere plaats vanuit het 3Rs-Centre ULS van de
Universiteit Utrecht.

Haptic Cow

3Rs-Centre Utrecht Life Sciences
Dr. Jan van der Valk, medisch-bioloog en 3V-adviseur, coördineert het 3Rs-Centre Utrecht Life
Sciences, dat deel uitmaakt van het Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de
Universiteit Utrecht (Faculteit Diergeneeskunde).
Het centrum stimuleert de ontwikkeling, toepassing en acceptatie van 3V-methoden. Het doet dit
door onderzoekers te adviseren en te informeren, onder andere door het ontsluiten van
internationale kennis via websites. Daarnaast biedt het centrum aan een breed publiek voorlichting
en informatie. Ook werkt het mee aan de cursus Proefdierkunde. Het 3Rs-Centre ULS werkt nauw
samen met de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht.

!

In vitro en ex vivo: Vervanging en Vermindering
Er wordt al veel vooronderzoek zonder proefdieren gedaan. Denk aan in vitro onderzoek met een celkweek of een organoïde (stukje weefsel
dat reageert als een orgaan), ex vivo onderzoek met overgebleven delen van dieren uit het slachthuis en computermodellen (die de reacties
van een orgaan nabootsen). Dit levert kennis op over processen die men wil onderzoeken. Dit betekent ook dat de latere dierproef beter kan
worden opgezet en men gerichter de eﬀecten kan bestuderen, zodat minder dieren nodig zijn om dezelfde resultaten te krijgen. Zie ook
deze voorbeelden.

!

Onderwijs en training
De Universiteit Utrecht en UMC Utrecht vinden het belangrijk dat medewerkers die met dieren gaan werken of dierproeven gaan opzetten
hiervoor goed zijn opgeleid. De Universiteit Utrecht organiseert daarom een cursus Proefdierkunde (al ruim 30 jaar). De cursus voldoet aan
Nederlandse en Europese eisen, maar trekt ook deelnemers van andere continenten. De Universiteit Utrecht is verantwoordelijk voor de
landelijke coördinatie van de cursus, en speelt een sleutelrol bij de ontwikkeling van aanvullende cursussen over bepaalde diersoorten. Ook
speelt zij een rol in de internationale afstemming van educatie en training binnen het Education and Training Platform for Laboratory Animal
Science (ETPLAS) en een werkgroep van de League of European Research Universities (LERU).

"

Beter gebruik maken van proefdieren
Een ander terrein van verbetering betreft het goed gebruik maken van bestaande proefdieren. Weefsels van na een proef gedode dieren en
overtollige proefdieren die geen wetenschappelijk bestemming hebben, worden zoveel mogelijk benut voor onderzoek. Dit voorkomt dat er
onnodig extra dieren worden gefokt of aangeschaft. Uit intern onderzoek in 2016 blijkt dat veel onderzoekers weefsels van dieren ter
beschikking kunnen stellen, en dat anderen er graag gebruik van maken. Dit zal in 2017 resulteren in een systeem voor een betere
afstemming van vraag en aanbod van dierweefsels.

#

Communicatie over proefdieren en de 3 V’s
Naast openheid over dierproeven is ook publieke voorlichting over de 3 V’s van belang. Het 3Rs-Centre ULS heeft een eigen website binnen
die van de Universiteit Utrecht met een deel voor scholieren. Ook is er veel informatie te vinden op de websites van de Instantie voor
Dierenwelzijn Utrecht en de Universiteit Utrecht. Daarnaast ontvangen de instellingen regelmatig journalisten, studenten, scholieren en
andere belangstellenden, voor gesprekken en interviews.

Prof. dr. Frauke Ohl →

Prof. dr. Coenraad Hendriksen →
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departement Dier in Wetenschap en

emeritaat en ontving daarbij de Lef in het

aan het Institute for Risk Assessment

Maatschappij van de Universiteit Utrecht.

Lab-prijs van de Dierenbescherming. Hij

Sciences (IRAS) van de Universiteit
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voor het testen van giftige stoﬀen terwijl
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niet beter worden. Hij is lid van de
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‘3V-Alternatieven’ in de cursus
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Partnership for Alternative Approaches to
Animal Testing (EPAA).

Dierdonorcodicil
In 2016 werden 282 dode huisdieren door hun eigenaren afgestaan in het kader van
het Dierdonorcodicil. De aangeboden dieren worden ingezet voor onderwijs aan
aankomend dierenartsen, bijvoorbeeld voor het aanleren van chirurgische technieken.
Dit spaart proefdieren uit.
Rond het Dierdonorcodicil werken Proefdiervrij en de Faculteit Diergeneeskunde van
de Universiteit Utrecht samen met ongeveer 75 dierenartsenpraktijken in het midden
en het oosten van het land. De Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer fungeert
als centraal verzamelpunt. Meer informatie bij Proefdiervrij.
Aantallen kadavers aangeleverd via Dierdonorcodicil in 2016:
Honden: 140 (2015: 161)
Katten: 118 (2015: 131)
Konijnen: 5 (2015: enkele)
Knaagdieren: 19 (2015: enkele)

Uitgelicht

3V-Stimuleringsfonds
Om 3V-methoden te stimuleren, richtten de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht samen een 3VStimuleringsfonds op waarin zij € 200.000 deponeerden voor 3 jaar. In het voorjaar van 2016 konden
medewerkers onderzoeksvoorstellen indienen voor de eerste subsidieronde. Uit de 32 voorstellen werden er 5
geselecteerd voor subsidie:
A bioprinted breast cancer model to reduce animal use in toxicity testing. Dr. M. van Duursen, IRAS
Integrated lung-brain in vitro model to reduce in vivo animal experimentation for toxicity testing. Dr. R.H.S.
Westerink, IRAS
Stamcellen uit het humane brein – fundamentele bouwstenen voor nieuwe hersenziektemodellen. Prof. dr. E. Hol,
Translational Neuroscience, UMC Utrecht Hersencentrum
Eﬀecten van kooiverrijking in isolatoren op gedrag en welzijn bij vleeskuikens en uitkomsten van infectieproeven. Dr. F.
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Uitgelicht

3V-Stimuleringsfonds
Om 3V-methoden te stimuleren, richtten de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht samen een 3VStimuleringsfonds op waarin zij € 200.000 deponeerden voor 3 jaar. In het voorjaar van 2016 konden
medewerkers onderzoeksvoorstellen indienen voor de eerste subsidieronde. Uit de 32 voorstellen werden er 5
geselecteerd voor subsidie:
A bioprinted breast cancer model to reduce animal use in toxicity testing. Dr. M. van Duursen, IRAS
Integrated lung-brain in vitro model to reduce in vivo animal experimentation for toxicity testing. Dr. R.H.S.
Westerink, IRAS
Stamcellen uit het humane brein – fundamentele bouwstenen voor nieuwe hersenziektemodellen. Prof. dr. E. Hol,
Translational Neuroscience, UMC Utrecht Hersencentrum
Eﬀecten van kooiverrijking in isolatoren op gedrag en welzijn bij vleeskuikens en uitkomsten van infectieproeven. Dr. F.
Velkers, UU, Departement Landbouwhuisdieren, Faculteit Diergeneeskunde
Verﬁjning van anesthesieprocedures bij cavia’s, ratten en muizen door gebruik van diersoortspeciﬁeke larynxmaskers.
Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium i.s.m. Afd. Vogels & Bijzondere Dieren, Departement Geneeskunde van
Gezelschapsdieren, Faculteit Diergeneeskunde

Kamerleden op bezoek
Op 30 mei brachten leden van de Tweede Kamer een bezoek aan de Faculteit Diergeneeskunde. Ze werden
geïnformeerd over de activiteiten van het 3Rs-Centre ULS en de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht. Daarnaast
bezochten ze het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium en de departementen Geneeskunde van
Gezelschapsdieren, Gezondheidszorg Paard en Gezondheidszorg van Landbouwhuisdieren. Medewerkers
wisselden met hen van gedachten over onder andere dierproeven en alternatieven.

Kennisdeling
De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht en het 3R’s Centre Utrecht Life Sciences hebben kennisdeling hoog in het
vaandel staan. Zij gaven cursussen, trainingen en voorlichting, intern bij de Universiteit Utrecht en het UMC
Utrecht, maar ook extern in het kader van de Biotechnische Dagen, Veterinary Science Day en het internationale
congres van de Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA). Kennisdeling vindt ook
plaats via websites, nieuwsbrieven, sociale media en rondleidingen.

Symposium ‘Sex and Gender in Biomedical and Translational research’
Op 19 februari vond het symposium Sex and Gender in Biomedical and Translational Research plaats. Het
symposium was georganiseerd door de Diversiteitscommissie van de Faculteit Bèta, in samenwerking met het
Instituut voor Farmacie, de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht en het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium
van de Universiteit Utrecht. In dit symposium werd de noodzaak onderstreept om weloverwogen keuzes te maken
rond het geslacht van weefsel, dieren en mensen in onderzoek.

Aantallen proefdieren en dierproeven
Organisaties die dierproeven doen, moeten jaarlijks bij de overheid melden hoeveel dierproeven ze
hebben gedaan en hoeveel proefdieren ze daarbij hebben ingezet. Niet alle handelingen met dieren
vallen binnen de deﬁnitie van een dierproef. Onderwijs in het hanteren, ﬁxeren of verbinden van dieren
telt bijvoorbeeld niet mee als dierproef. Bij ongerief vanaf het niveau van een injectie en hoger, spreekt
de wet van een dierproef.

$
Aantal dierproeven ≠ aantal proefdieren
Bij de interpretatie van de jaarcijfers is het belangrijk om het aantal verrichte dierproeven niet te
verwarren met het aantal ingezette proefdieren. Een dierproef vergt inderdaad een proefdier, maar
zodra dat dier nogmaals wordt ingezet voor een proef, is er sprake van twee dierproeven en nog steeds
van één proefdier.

Aantal dierproeven per faculteit of instelling
Het totale aantal dierproeven dat in 2016 in Utrecht werd uitgevoerd (21.053) is vrijwel gelijk aan het aantal van
het jaar ervoor (21.195). Bij de Universiteit Utrecht ging het aantal omhoog met 1.455 en bij het UMC Utrecht

Diersoorten

omlaag met 1.896. De stijging bij de Universiteit Utrecht bestaat vooral uit extra proeven met zebravissen bij het
departement Biologie.
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onderzoek naar gezondheid en ziekte bij pluimvee. De faculteit Bèta (waaronder de departementen Farmacie
en Biologie) doet aanzienlijk minder dierproeven.
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Door de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht samen werden dierproeven gedaan voor drie hoofddoelen:
Chinese
dwerghamsters
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0
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28,7% voor translationeel en0 toegepast onderzoek,
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onderzoek naar processen
dat de toepassing direct al in beeld
is, zoals het proces
van celdeling.
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Toegepast onderzoek is onderzoek dat gericht is op een toepassing, bijvoorbeeld voor een medische therapie.
Translationeel onderzoek verbindt de twee, zoals onderzoek naar de vraag welke stoﬀen invloed hebben op de
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in fundamenteel onderzoek bestudeerde celdeling. De verdeling vormt een goede afspiegeling van de
kernactiviteiten van de beide instellingen. Het verrichten van fundamenteel onderzoek is een typische
kernactiviteit van een Honden
academische instelling.
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Aantallen dieren gedood zonder te zijn ingezet
Het aantal dieren dat werd gedood zonder te zijn gebruikt voor onderzoek of onderwijs was net iets kleiner dan het aantal proefdieren dat wel werd ingezet. Dit komt
voor als dieren een onbruikbare genetische samenstelling hebben of niet het benodigde geslacht hebben. In 2016 werden ruim 36% minder dieren gedood zonder te
zijn ingezet (15.490). Het aantal dieren dat werd gedood na te zijn gebruikt als fokdier werd beter geregistreerd dan in 2015 en vertoont daardoor een stijging (+120%).
Diverse foklijnen die niet langer nodig zijn door verschuiving van de aandachtsgebieden, werden afgestoten.

Tabel: Aantallen dieren gedood zonder te zijn ingezet voor onderzoek of onderwijs
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Mate van ongerief
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Proefdieren die worden ingezet bij praktisch onderwijs
Aantal Dierproeven

ondervinden meestal weinig ongerief. Dat verklaart mede waarom
het merendeel van de dierproeven bij de Universiteit Utrecht

8,0…

gepaard gaat met licht ongerief (72,3%). In onderzoek door het
UMC Utrecht worden proefdieren relatief vaker geopereerd,
waardoor de ongeriefniveaus er hoger liggen. De verdeling van

4,0…

het aantal dierproeven over de verschillende ongeriefcategorieën
is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2015.
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Ernstig

Mate van ongerief
UU

UMCU

Voorbeelden
Dierproeven staan zelden op zichzelf. Ze vinden plaats binnen een reeks van onderzoeken. In het voortraject wordt bijvoorbeeld fundamenteel onderzoek gedaan naar de
werking van stoﬀen of zijn dierproeven al vervangen door experimenten zonder proefdieren. Op een zeker moment zijn er soms dan toch dierproeven nodig om iets te
onderzoeken in een levend organisme. Na de dierproeven is er vaak voldoende kennis verzameld om mensen in de experimenten te betrekken. Eén van de voorbeelden
wijkt hierin af. Het gaat over onderwijs aan studenten Diergeneeskunde, waarvoor ook proefdieren worden ingezet.
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2016 Annual Report
on Animal Experiments
by Utrecht University and
University Medical Center Utrecht

English Summary

$
T

his 2016 Annual Report on Animal Experiments by Utrecht University and the University

Medical Center Utrecht (UMC Utrecht) provides some general information about the use of
laboratory animals and experimentation on animals by the two institutions. This publication was

prompted in part by the Animal Experiment Transparency Code of the Netherlands.
This annual report is only one of the ways in which we are promoting openness about experiments
on animals. For example, there is the extremely informative website of the Animal Welfare Body
Utrecht, as well as the websites of the Animal Ethics Committee Utrecht (DEC Utrecht) and the
3Rs-Centre Utrecht Life Sciences.

Responsibility in animal experiments

Internal supervision and advice

Utrecht University and the UMC Utrecht do mainly bio-medical and

Since 2015, when the 2014 revisions to the Animal Experiments Act (Wet op

veterinary research. The aims of this research include increasing safety and

de dierproeven) took eﬀect, any organisation working with laboratory

improving the quality of life for both people and animals, primarily by

animals must have an Animal Welfare Body. The Animal Welfare Body

preventing or curing illnesses. Many experiments can be done using

Utrecht fulﬁls this role for the UMC Utrecht, Utrecht University and other

cultured cells, computer simulations or volunteers. In some cases it is

bodies. Along with the 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences, the AWB Utrecht

necessary to conduct experiments on animals.

makes recommendations about animal welfare and implementing the 3Rs

Under Dutch law, experiments may only be done on animals if no other
way is possible. If it is necessary to use animals, as few of them must be
used as possible, and they must undergo minimal discomfort. Like
humans, animals (in particular vertebrates) experience welfare, and thus
they are aware when their welfare is aﬀected. In addition, animals have
intrinsic value as individuals, which means that we must respect their
physical integrity and their right to life. Researchers aiming to design an
experiment using animals must always check if any ‘3R’ methods
(replacement, reduction, reﬁning) can be applied in the experiment, and
must describe these methods when applying for a licence.

to staﬀ involved in experiments on animals, and evaluates licence
applications for research projects and the concrete work protocols they
involve. In 2015 the AWB worked to bring the procedures within the two
institutions into line with the revised law. In 2016 the AWB reﬁned its
quality assurance system.

Issuing the licence

3R methods

The DEC Utrecht weighs the ethical value of the research or education

In many cases, much of the research in a study can be done without using

against the value of the laboratory animals’ welfare. It advises the Central

animals, but the results must ultimately be veriﬁed in a live animal so that

Authority for Scientiﬁc Procedures on Animals (CCD), who issues licences to

unanticipated eﬀects on living organisms can be studied. In addition,

conduct experiments on animals. The Netherlands Food and Consumer

laboratory animals are needed for education in both human and veterinary

Products Authority (NVWA) monitors experiments on behalf of the national

medicine (such as for students practicing their skills). Here as well, many

government. The Netherlands National Committee for the Protection of

non-animal models are already in use, for example using bicycle tires as

Animals Used for Scientiﬁc Purposes (NCad) advises the Minister of

imitation skin in teaching suturing techniques.

Economic Aﬀairs, the CCD and Animal Welfare Bodies on experiments on
animals and the potential of 3R methods, draws up guidelines and codes of
practice, and stimulates knowledge exchange.

In order to use as few animals as possible, the 3Rs are used by both
institutions in all phases of the study: these are Reduction (of the number
of laboratory animals), Reﬁnement (to minimise discomfort) and
Replacement (of the experiment with one not using animals, or with
animals for whom it causes less discomfort). The Utrecht University’s 3RsCentre ULS and other bodies encourage the use of these methods. In 2016
a joint stimulus fund was founded, and ﬁve applications were granted. The
close collaboration with the laboratory animal-rights organisation
Proefdiervrij on the Animal donor codicil was continued.

Numbers of laboratory animals and animal experiments
!

"

Number of experiments ≠ number of animals

Legal deﬁnitions

In interpreting the year’s ﬁgures, it is important not to confuse the

Organisations conducting experiments on animals must report annually

number of animal experiments conducted with the number of

to the government how many animal experiments they have done and

laboratory animals used. Although any experiment on animals indeed

how many laboratory animals were used for them. Not every

requires a laboratory animal, if that same animal is used in a second

intervention that uses animals ﬁts the deﬁnition of an experiment on

experiment, there are two animal experiments but still one laboratory

animals. For example, teaching students how to handle, restrain or

animal.

bandage animals is not considered an experiment. Legally an animal
experiment is one in which the discomfort level is that of an injection or
higher.

Number of animal experiments per faculty or institute
The total number of animal experiments carried out in 2016 in Utrecht (21,053) is virtually the same as the
previous year (21,195). At Utrecht University the number increased by 1,455 and at the UMC Utrecht it
decreased by 1,896. The increase at Utrecht University was mainly due to additional experimentation in the
Biology department on zebra ﬁsh.

Multiple use
Multiple uses of laboratory animals occurred much more often at Utrecht University (4,483 times) than at the
UMC Utrecht (562 times). This is because of the more frequent use of the same animals for education, especially
in Veterinary Medicine. Partly because of this, but also because of such things as research on poultry health and
illness, this faculty does the most animal experiments. The Faculty of Science (which includes the
Pharmaceutical Sciences and Biology departments) conducts considerably fewer animal experiments.

Purpose of the animal experiments
Animal experiments at Utrecht University and the UMC Utrecht were done for three main purposes: 43.3% were
for fundamental research, 28.7% for translational and applied research and nearly 28% for education. At
Utrecht University, over half had an educational purpose. Fundamental research is research into processes
without a direct application being envisaged, such as the process of cell division. Applied research is focused on
an application, such as a medical therapy. Translational research connects fundamental research with an
application, for example, research on the question of what substances aﬀect the cell division studied in
fundamental research. The division is a good reﬂection of the core activities of both institutes. Conducting
fundamental research is a typical core activity of an academic institute.

Species
More than half of the laboratory animals used (55%) were mice. Besides mice, rats were also used (14.1%), followed by chickens (9.9%), cattle (6.9%) and zebra ﬁsh (6.7%). In
particular, rats, guinea pigs, rabbits, dogs, cats, horses, sheep cattle, chickens and doves were re-used a number of times, mostly for educational purposes.

N u m b e r o f a n i m a l s re u s e d

Number of animals killed

To t a l n u m b e r o f
a n i m a l ex p e r i m e n t s

UU

UMCU

UU

UMCU

UU

UMCU

Mice

1,449

161

3,446

2,636

4,607

2,747

Rats

373

109

1,127

1,209

1,453

1,350

18

0

6

33

23

33

Mongolian gerbil

0

0

0

0

0

0

Syrian hamster

0

0

0

0

0

0

Chinese hamster

0

0

0

0

0

0

Other rodents

0

0

0

0

0

0

138

0

3

30

151

39

Dogs

58

12

11

28

65

28

Cats

0

0

10

0

13

0

54

0

10

0

59

0

Other carnivores

0

0

0

0

0

0

Horses, donkeys & cross-breeds

0

0

33

0

113

0

Pigs

0

0

128

82

524

82

Goats

1

0

0

20

1

20

Sheep

44

0

5

31

111

31

Cattle

1,255

0

121

0

1,466

0

0

0

0

0

0

0

Domestic fowl

764

0

1,234

0

2,098

0

Other birds

208

0

4

0

220

0

Reptiles

0

0

0

0

0

0

Rana

0

0

0

0

0

0

Xenopus

0

0

0

0

0

0

Other amphibians

0

0

0

0

0

0

Zebra ﬁsh

0

0

1,348

0

1,348

0

Other ﬁsh

0

0

0

0

0

0

Cephalopods

0

0

0

0

0

0

121

280

628

3,056

663

3,569

Transgenic rats

0

0

0

171

0

171

Transgenic zebra ﬁsh

0

0

68

0

68

Guinea-pigs

Rabbits

Ferrets

Other mammals

Transgenic mice

Numbers of animals killed without being used
The number of animals killed without being used for either research or education was slightly smaller than the number of animals that were actually used. This occurs when
animals have a genetic makeup that is unusable, or are the wrong sex. In 2016, 36% less animals were killed without being used (15,490) than in 2015. Because recordkeeping of animals killed after being used for breeding was better in 2016 than in 2015, their numbers therefore show an increase (+120%). Several breeding lines that were
no longer needed due to shifts in interest in those areas were destroyed.
Killed after being

Killed in stock

To t a l

u s e d f o r b re e d i n g

UU

UMCU

UU

UMCU

UU

UMCU

Mice

490

10,439

454

4,089

944

14,528

Rats

0

533

0

242

0

775

Horses, donkeys & cross-breeds

3

0

0

0

3

0

Cattle

5

0

0

0

5

0

11

0

7

0

18

0

Zebra ﬁsh

1,577

0

60

0

1,637

0

Transgenic mice

1,389

0

2,815

0

4,204

0

Transgenic zebra ﬁsh

1,043

0

0

0

1,043

0

4,518

10,972

3,336

4,331

7,854

15,303

Other birds

Degree of discomfort
Laboratory animals used in practical education usually experience little
discomfort. This partly explains why the majority of animal experiments at
Utrecht University are associated with mild discomfort (72.3%). In research at the
UMC Utrecht, there was relatively more surgery performed on animals, which
explains the higher levels of discomfort there. The distribution of the number of
animal experiments over the various categories of discomfort remained virtually
the same as in 2015.
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